
Göran Sparrlöf, Vadstena
Ansökan 2007:11
Sköld: I silver en blå sparre belagd med ett tandat blad av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön lagerkrans mellan två oxhorn, dexter delat i
silver och blått, sinister delat i blått och silver.

Sita Verma, Lund
Ansökan 2007:19
Sköld: I rött ett utåtseende elefanthuvud av silver med betar och proces-
sionsutstyrsel försedd i elefantens panna med ett livshjul, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En från sidan sedd lotusblomma av silver på grön stjälk.

Preliminärt godkända vapen för införande
i Svenskt Vapenregister
Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av
adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen
för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart
utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande
vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk@heraldik.se eller post:
Martin Sunnqvist, Hantverkargatan 9 D, 26 151 Landskrona. Sista dag för invändning
är den 1 maj 2008.
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Gustav Lundström, Stockholm
Ansökan 2007:20
Sköld: Av vågskuror delad i en ginstam av silver, en grön sträng, en bjälke
av silver och en grön stam, ginstammen i posten och stammen i ginposten
belagda med  vardera tre kopplade trekanter ställda två över en, allt av
motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre från samma punkt uppväxande grankvistar av silver
överlagda med tre gröna kopplade trekanter ställda två över en.

Uno Nyh, Bålsta
Ansökan 2007:38
Sköld: I blått en nymåne av guld över en stam av guld belagd med en blå
pokal.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två böjda bepansrade armar av silver med obehandskade
naturfärgade händer gemensamt i skaftet hållande en stolpvis ställd
uppåtvänd svart tjuga med skaft av guld.

Marko Arosilta, Göteborg
Ansökan 2007:40
Sköld: I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, överlagd med ett
fristående krenelerat brospann av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande svan av silver med lyftade vingar och
med röd beväring.

Daniel Hedqvist, Kåge
Ansökan 2007:44
Sköld: I blått fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld en upprest varg
av silver med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av
silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande varg av silver med röd beväring, i tassarna
hållande en skogshuggaryxa av silver.
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Scharp släktförening
Ansökan 2007:45
Sköld: I silver två ur en framvällande blå molnsky framkommande
naturfärgade armar spännande en pilbåge med pil, allt rött och åtföljt
nedan av en gräsbevuxen grön mark.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre röda rosor med blombotten och foderblad av guld
och med gröna stjälkar med blad.

Maude Gullberg, Lekeryd
Ansökan 2007:51
Sköld: I silver ett störtat smalt blått gaffelkors åtföljt av en röd harpa, en
röd eldsflamma och ett blått städ.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två korslagda blå hammare med röda skaft.

Nykvarns byförening
Ansökan 2007:58
Sköld: I svart fyra framkommande högerunderarmar, vardera med handen
greppande moturs om handleden framför sig och därmed tillsammans
bildande en snedruta, allt av silver.

Rolf D. Swedenhammar, Åkersberga
Ansökan 2007:49
Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå
hammare, och blått.
Hjälmtäcke: Blått och rött hjälmtäcke fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en
svart pil med spets av guld mellan två oxhorn av guld.
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Carl Johan Lundgren, Limhamn
Ansökan 2007:61
Sköld: I fält, kluvet i guld och svart, en lilja åtföljd ovan av två liljekors,
allt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn, vartdera besatt med två eklöv av
guld.

Vladimir Podmogaev, Landskrona
Ansökan 2007:62
Sköld: I blått en på en stam av guld gående utåtseende varg åtföljd ovan
av en åttauddig stjärna, allt av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En lyra av guld krönt av en åttauddig stjärna av silver.

Lars Olle Westergård, Spånga
Ansökan 2007:59
Sköld: I silver en blå balk belagd med en kavle av guld och åtföljd ovan av
ett rött ankarkors.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av guld med svarta fläckar och
med röd beväring, i höger tass svingande ett svärd av silver med blått fäste.

Ansök om registrering av ditt vapen på

www.heraldik.se/svk
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Slutligt godkända vapen införda i Svenskt
Vapenregister
Följande vapen har slutligt godkänts och förts in i Svenskt Vapenregister. Vapnen har
kungjorts såsom preliminärt godkända i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 1
september 2007 (Vapenbilden 71:2007). De anförs här med registreringsnummer,
antagarens efternamn, ansökningsnummer samt blasoneringen med eventuell justering
till följd av Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik yttrande och
Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.

SVK-1 Svenska Heraldiska Föreningen (2007:41) Sköld: I guld tre blå sköldar ställda två över en, var-

dera belagd med en öppen krona av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande

lejon av guld hållande en blå häroldsstav.

SVK-2 Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik (2007:47) Sköld: I blått ett

gaffelkors åtföljt av tre öppna kronor, allt av guld.

SVK-3 Heraldiska Samfundet (2007:48) Sköld: I guld ett blått lejon hållande en röd sköld belagd med

tre sköldar av silver, ställda två över en. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått

lejon hållande en röd sköld belagd med tre sköldar av silver, ställda två över en.

SVK-4 Borås Heraldiska Förening (2007:43) Sköld: I blått tre störtade ullsaxar av guld, ställda två över

en.

SVK-5 Åsklund (2007:1) Sköld: I blått ett blixtrande moln av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två blå hjorthorn, vartdera besatt med tre eklöv av guld.

SVK-6 Ulltjärn (2007:2) Sköld: I rött en tvärsnittsskiva av en ekstam med fyra i kors ställda utväxande löv

och med fyra i andreaskors ställda utskjutande pilspetsar, allt av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälm-

prydnad: En röd räv med beväring av guld, hållande i höger tass en ekkvist och i vänster tass en pil, uppstigande

ur en krans av fyra uppåtställda eklöv och fyra uppåtvända pilar, varav tre eklöv och två pilar synliga framifrån,

allt av guld.

SVK-7 Pilblad (2007:3) Sköld: I rött en pilspets av guld åtföljd ovan av två treblad, allt av silver. Hjälm-

täcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett grönt andreaskors.

SVK-8 Rehbander (2007:4) Sköld: I guld två korslagda blå svärd och däröver en blå ginstam belagd med

en juvelprydd öppen krona av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En blå rundel omgiven

av en strålkrans av guld och belagd med en fransk lilja av guld.

SVK-9 Wahlgren (2007:5) Sköld: I rött en val av guld sprutande vatten av silver och hållande en gren av

silver i munnen. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande röd grip med beväring och

krona av guld hållande en hammare och en murslev, båda av silver med röda skaft.

SVK-10 Wasling (2007:6) Sköld: I svart en avhuggen kärve av guld med två ax lämnade oavhuggna och ned-

hängande. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av guld.
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SVK-11 Bragesjö (2007:7) Sköld: Medelst en vågskura delad i rött, vari två kalkar av guld, och guld, vari

en röd öppen krona. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En kärve av guld stående på en kälke av

silver.

SVK-12 Boo (2007:8) Sköld: Kvadrerad i guld och blått, i andra fältet en ros, i tredje fältet en störtad plogbill,

båda av guld, kvadreringen överlagd med en blå balk vari ett svärd av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande tillbakaseende lejon av guld med röd beväring hållande i tassarna ett blått stock-

ankare med ankartross och beslag av guld.

SVK-13 Riddergard (2007:9) Sköld: Två gånger delad i rött, guld och blått; i det övre fältet tre liljor av

silver, i de två undre fälten ett lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat

med guld och silver. Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring i höger tass hållande ett svärd

av silver med fäste av guld, allt mellan två standar, dexter av guld, sinister blått, vartdera belagt med en femuddig

stjärna av motsatta tinkturer.

SVK-14 Stavnsbo (2007:12) Sköld: I rött en sänkt sparre schackrutad i två rader i svart och silver åtföljd

ovan av två motvända avslitna vildsvinshuvuden och nedan av en båt, allt av silver. Hjälmtäcke: Rött fodrat med

silver. Hjälmprydnad: En stålhandske av silver hållande en grön krans, allt mellan två horn, dexter delat i rött och

silver, sinister delat i silver och rött.

SVK-15 Makenzius (2007:13) Sköld: Delad medelst en tinnskura i silver, vari en genomgående röd gärdes-

gård, och rött, vari ett cederträd av silver. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En upprest järv av

silver med röd beväring.

SVK-16 Ronquist (2007:15) Sköld: I rött en av vågskuror bildad smal stolpe av silver, på vardera sidan åt-

följd av två granatäpplen med stjälkar och blad, allt av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad:

Ett uppväxande granatäpple med stjälk och blad, allt av guld, mellan två röda vingar, vardera belagd med en av

vågskuror bildad smal bjälke av silver.

SVK-17 Hedberg (2007:17) Sköld: I grönt en naturlig sjöhäst inom en bård, allt av silver. Hjälmtäcke:

Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: En grön fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två oxhorn av

silver.

SVK-18 Selldin (2007:18) Sköld: I rött en häst i språng mellan två ginbalksvis ställda blixtar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre röda blixtar.

SVK-19 Lindée (2007:21) Sköld: I blått fält bestrött med snöflingor av silver, ett balkvis ställt lindlöv av

guld belagt med en svart uppflygande svan med röd beväring. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad:

Ett genombrutet malteserkors av guld mellan två blå lindkvistar med vartannat blad blått och vartannat av silver.

SVK-20 Stehr (2007:22) Sköld: Delad i blått, vari en med snittet förenad uppstigande övre hälft av en

gyllene tolvuddig stjärna, och guld, vari ett städ, på vardera sidan åtföljd av ett hasselblad, allt blått. Hjälm-täcke:

Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett blått hasselblad och en fjäderpenna av guld utgående från samma punkt.

SVK-21 Chronier (2007:23) Sköld: I silver en blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan

hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver. Hjälmprydnad:

En blå bepansrad arm uppkommande ur en röd murkrona utan hängtorn och hållande en bjälkvis ställd röd nyckel.

SVK-22 Persson (2007:24) Sköld: I fält av guld, bestrött med röda rosor, en ginbalksvis uppifrån inkommande

svart örnfot. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: En röd ros mellan två svarta örnvingar.
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SVK-23 Hammarsten (2007:26) Sköld: I svart två korslagda stridshammare med spetsarna inåtvända, allt

av guld, åtföljda nedan av en rundel av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: En eldslåga

mellan två oxhorn, allt av guld.

SVK-24 Thomsen (2007:27) Sköld: Av vågskuror två gånger delad i blått, vari en åttauddig stjärna av guld,

guld, vari två av vågskuror bildade smala bjälkar, den övre blå, den nedre röd, och rött vari en åttauddig stjärna

av guld. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två uppskjutande bepansrade  armar av silver

gemensamt hållande en åttauddig stjärna av guld.

SVK-25 Posth (2007:28) Sköld: Ginstyckad i blått, vari en lilja av guld, och silver, vari en röd ros. Hjälm-

täcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två oxhorn, dexter delat i guld och blått,

sinister delat i blått och guld.

SVK-26 Arnborg (2007:29) Sköld: I blått en örn av silver med röd beväring och med vardera vingen belagd

med ett rött hjärta, uppstigande ur en borg av guld med röd port och röda fönstergluggar, och därunder en av våg-

skuror bildad sänkt bjälke av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: En uppstigande

örn, av en tinnskura delad i silver och blått samt med röd beväring.

SVK-27 Brumberg (2007:31) Sköld: I fält, kluvet i guld och rött, en björn kluven i blått och guld med

framtill röd och baktill blå beväring gående på en av en tandskura bildad stam kluven i blått och guld. Hjälmtäcke:

Blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två uppskjutande björnramar, dexter blå med röda klor och sinister

röd med klor av guld, gemensamt hållande en bjälkvis ställd stav av guld med en från staven mellan ramarna

hängande nyckel av guld.

SVK-28 Eldh (2007:32) Sköld: I fält av hermelin en svart grip med drakvingar, draksvans och röd beväring

hållande en svart fackla med röd eldsflamma. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: En ur röd eld

uppskjutande svart treudd.

SVK-29 Årvik (2007:33) Sköld: I blått fyra genomgående och i flätverk korslagda åror av guld med årbladen

uppåt, två balkvis och två ginbalksvis ställda. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande

lejon av guld med röd beväring hållande en stolpvis ställd blå åra med år-bladet uppåt. (Rättelse: bostadsort är

Bälinge.)
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