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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
FEbruArI 2017Nr 20

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 
uti från 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, Örjagården, Örja byväg 11 A, 261 51 Landskrona. Sista dag för in vänd-
ning är den 1 maj 2017.

LuDVIG WErNSTEDT, Älmhult, ansökan 2015:9 
Sköld: I silver en svart korp med röda klor och utsträckta vingar, i 
fötterna hållande en röd granatäppelkvist och åtföljd ovan av en svart 
kanton belagd med tre korpar av silver ordnade två över en.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett lejon av silver med röd beväring, hållande i 
vänster framtass ett riksäpple av silver och i höger framtass ett spjut 
av silver, på vilket är fäst en svart rektangulär fanduk belagd med tre 
korpar av silver ordnade två över en, allt mellan två svarta kondor-
vingar.

Skäl för beslutet: Ludvig Wernstedt är adoptivson till en medlem av adliga ätten 
nr 78 von Warnstedt. Detta innebär att han inte anses tillhöra den på riddarhuset 
introducerade adliga ätten. SVK har inhämtat yttranden från SNGH och riddarhuset 
i ärendet. SVK anser att en kanton i skölden och en rektangulär fana i hjälmprydnaden 
med den adliga ättens vapen i motsatta tinkturer kan vara ett godtagbart sätt att påvisa 
kopplingen till den adliga ätten utan att komma för nära denna ätts vapen. – riksäpplet 
i hjälmprydnaden syftar på uppland och är en godtagbar del av hjälmprydnaden.

HENrIK NILSSON, Helsingborg, ansökan 2015:38
Sköld: I blått två ginbalksvis ställda svävande strängar överlagda två 
balkvis ställda svävande strängar, varav den undre nedtill avgränsas av 
den undre ginbalksvis ställda, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: En uppkommande blå arm i handen hållande ett 
hjärta av guld.
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JÖrGEN NILSSON, bjärnum, ansökan 2016:9
Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i rött, vari två femblading-
ar av silver, och silver, vari en röd lindorm med blå beväring.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett blått svärd med fäste av guld mellan två röda 
drakvingar, vardera belagd med ett jerusalemkors av guld.

LJuNGHOLm HOVSLAGErI OcH SmIDE, Göteborg, 
ansökan 2015:43
Sköld: I silver en svart smideshammare korslagd med en svart 
smidestång, i skärningspunkten överlagda med en svart rundel varur 
stiger en röd eldslåga med inre flammor av guld, allt omgivet av en 
svart hästsko med öppningen vänd uppåt överlagd hammarens och 
tångens skaft.

ESA ÖrmÄ, Saltsjöbaden, ansökan 2016:5
Sköld: I guld en grön grankvist åtföljd på var sida av en svart treklö-
ver, därunder en blå stam.

rOLAND mANzANG, Ängelholm, ansökan 2016:7 
Sköld: I guld en grön vinranka med vindruvsklase, åtföljd ovan av två 
avslitna svarta gamhuvuden.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett svart jaguarhuvud med röd tunga.
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SÄLLSKAPET HEImDALL, malmö, ansökan 2016:10
Sköld: I silver en av bågsnitt bildad röd bjälke åtföljd nedan av ett rött 
avslitet griphuvud krönt av en krona av guld.

EmmA STENE, Göteborg, ansökan 2016:11
Sköld: I svart tre sammanflätade ringar, ställda två över en, inom varje 
ring en sten, allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt med halsband av guld.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.

ErIcHA ODENSVALA, Vilhelmina, ansökan 2016:13
Sköld: I silver en uppkommande svart stork med öga och beväring av 
guld, åtföljd ovan till sinister av en svart sol med fjorton strålar.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre spjutspetsar av silver.

NILS JErNqVIST, Göteborg, ansökan 2016:12
Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en genom-
gående kvist av järnek av silver med bär av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En blå bepansrad hand hållande en kvist av järnek av 
silver med bär av guld.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.
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LArS ENAr SAHLIN, Tvååker, ansökan 2016:18
Sköld: I guld ett avslitet halvt rött lejon, hållande mellan tassarna en 
grön ekgren med ett löv och ett ekollon.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande rött lejon hållande mellan tassar-
na en grön ekgren med ett löv och ett ekollon.

TOmmy TOrNSVÄrD, Hisingsbacka, ansökan 2016:16
Sköld: I blått ett svärd mellan två torn, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En fläkt papegoja av silver med röd beväring.

JürGEN urbAS, brämhult, ansökan 2016:15
Sköld: I fält, spetsrutat i silver och blått, en blå stolpe belagd med en 
ros över en bepansrad arm hållande en blixt, allt av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm hållande en blixt av silver.

bErTIL KÄrNEFELT, Västra Frölunda, ansökan 2016:19
Sköld: I blått ett krenelerat torn åtföljt nedan av tre av vågskuror 
bildade smala sänkta bjälkar, allt av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett krenelerat torn av silver mellan två gröna ekkvis-
tar.
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EVA NOrDuNG bySTrÖm, Härnösand, ansökan 2016:20
Sköld: I rött en rundel av guld belagd med en röd fyruddig stjärna 
uppkommande ur en röd kalk och överlagd en blå andreaskorsställd 
fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld, i sin tur belagd med 
en störtad blå duva med en grön kvist i näbben.

FrEDrIK mODéuS, Växjö, ansökan 2016:22
Sköld: Delad medelst ett bågsnitt i silver, vari en blå flygande örn med 
röd beväring och med en blå rundel i vänster fot, och blått, vari ett 
gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en 
korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett 
rött kors.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.

JOHAN TyrbErG, Lund, ansökan 2016:21
Sköld: Delad medelst en vågskura i blått, vari en lysande lanterna av 
guld, och silver, vari ett blått ankare med lägg och stock i form av ett 
latinskt kors.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.

cArL-mArcuS LÖFGrEN, Alingsås, ansökan 2016:25
Sköld: I silver en svart panter, åtföljd ovan av en från sinister inkom-
mande svart ekgren med gröna blad och nedan av en av karvskura 
bildad blå stam.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart störtad stubbe.
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JAN JOHANSSON, Finspång, ansökan 2016:34
Sköld: I blått en drevkrans av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett par tjurhorn av silver.

PATrIK SJÖHOLm, Nacka, ansökan 2016:26 
Sköld: I silver två bjälkar, den övre grön och bildad av ett bågsnitt och 
en vågskura, den undre blå och bildad av två vågskuror. 
Hjälmtäcke: blått och grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En kompassros av silver.

LAILA HAGEL, Götene, ansökan 2016:29
Sköld: I blått en balk åtföljd ovan av en avtagande måne och nedan av 
ett moln över nio rundlar, allt av silver. 
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: En duva av silver med upplyfta vingar, hållande i 
näbben en grön olivkvist med tre blad.

ELISAbETH LÖFVENbErG, Färlöv, ansökan 2016:30
Sköld: I blått två stolpvis ställda ekblad, åtföljda nedan av en sänkt 
spets av hermelin.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest mjöhund av guld.

Jesper Wasling har inte deltagit i beslutet.
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ALExANDEr NymbErG, Stockholm, ansökan 2016:37
Sköld: I silver tre svarta facklor med röd låga, ordnade två över en, 
och därunder ett rött treberg.
Hjälmtäcke: rött och svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre svarta facklor med röd låga.

DANIEL WEIDENSTEDT, Storvreta, ansökan 2016:39
Sköld: I  blått ett vagnshjul av guld stående på en öppen bok av silver, 
därunder fyra sälgblad av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande lejon av guld, över dexter axel 
hållande en fana med stång av silver och duk schackrutig i svart och 
silver.

SKåNSKA HOVrÄTTENS yNGrEFÖrENING, 
malmö, ansökan 2016:45
Sköld: Genom ett av en strålskura bildat bågsnitt delad i blått, vari en 
bjälkvis ställd ekkvist av guld, och guld, vari ett rött avslitet griphu-
vud med blå tunga.

martin Sunnqvist har inte deltagit i beslutet.

bErNE KLySING, Färjestaden, ansökan 2016:40
Sköld: I blått en stenportal av silver med trappgavel och öppning i 
form av ett kors över portöppningen, i portöppningen en värja av 
guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En hjort av guld mellan två vingar, en av silver och en 
av guld.
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ruNE LENNSTrAND, Eskilstuna, ansökan 2016:47
Sköld: I rött ett svärd av silver med fäste av guld mellan två frånvända 
yxor av silver med skaft av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med röd beväring, hållande 
i höger framfot en yxa av silver med skaft av guld och i vänster fram-
fot ett svärd av silver med fäste av guld.

mArTIN bALL, åtvidaberg, ansökan 2016:48
Sköld: I guld en grön bjälke belagd med tre fläkta örnar av guld med 
röd beväring, åtföljd ovan av en borg och nedan av en lilja, båda röda.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En gående röd drake.

mATS JOHANSSON, Lindome, ansökan 2016:50
Sköld: Kvadrerad i grönt och silver, belagd med två korslagda 
blocknycklar av motsatta tinkturer, åtföljda av fyra ovanifrån sedda 
sexkantsmuttrar, en över varje delningslinje, av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande ett motor-
cykelstyre av silver monterat på ett par ur vulsten uppkommande 
gröna övre gaffelben, med strålkastare, signalhorn och övre delen av 
framskärm, allt av silver.

NILS DrEJHOLT, Vinninga, ansökan 2016:49
Sköld: Kvadrerad i svart och guld och belagd med ett grankvistkors 
av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.

Vladimir Sagerlund har inte deltagit i beslutet.
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Ansök om registrering av ditt vapen på

www.heraldik.se/svk

slutligt godkända vapen införda 
i svenskt vapenregister

Följande vapen har slutligt godkänts och förts in i Svenskt Vapenregister. Vapnen 
har kun gjorts såsom preliminärt godkända i Meddelanden från Svenska Vapenkolle-
giet nr 19 (Vapenbilden 107:2016). De anförs här med registrerings nummer, antaga-
rens namn, ansöknings nummer samt blasoneringen med even tu ell justering till följd 
av Svenska National kommitténs för Genealogi och Heraldik (SNGH) yttrande och 
Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning. 
 SV-349 DANIEL ANDréN (2014:43). Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt de-
lad i svart, vari till dexter en sexuddig stjärna av guld, och guld, vari en svart bevingad 
lilja. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart andhuvud 
med renhorn och näbb av guld.
 SV-350 LENA HübbErT (2015:14). Sköld: Styckad i silver, vari en grön tall, och 
grönt, vari en ginbalksvis ställd hammare av silver med skaft av guld över ett städ av sil-
ver. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: En grön tall, framför stammen 
två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver
 SV-351 STEFAN HübbErT (2015:15). Sköld: I blått en balk schackrutad i två 
rader i svart och silver, åtföljd ovan av en lilja av guld och nedan av en ginbalksvis ställd 
hammare av silver med skaft av guld över ett städ av silver. Hjälmtäcke: blått fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En upprest bevingad enhörning av silver med horn, beväring, man, 
svans och vingpennor av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-352 AxEL ArKSTåL (2015:19). Sköld: I blått en upprest oxe av silver över en 
av en vågskura bildad stam, av vågskuror fem gånger delad i guld och blått. Hjälmtäcke: 
blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En upprest oxe av silver.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-353 cHrISTIAN FrISTrÖm (2015:22). Sköld: I grönt en av vågskuror 
bildad ginbalk av silver, belagd med tre flygande svarta glador, och åtföljd av två av våg-
skuror bildade strängar av silver. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: 

SÄLLSKAPET LuNDAJurISTEr, Lund, ansökan 2016:53
Sköld: I silver ett lejon, hållande i höger tass ett svärd och i vänster en 
balansvåg, allt rött, uppstigande från en medelst en tinnskura bildad 
grön stam.

martin Sunnqvist har inte deltagit i beslutet.
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En lägereld med svarta vedträn, varifrån två uppkommande störtade korslagda svarta 
dolkar, med eld av silver kantad med rött.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-354 ANDErS FrEJESTAm (2015:23). Sköld: I rött en nedifrån sinister in-
kommande hand, hållande ett hjorthorn, allt av guld. Hjälmtäcke: rött fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: Ett upprättstående svart spjut mellan två svarta stänger med vimplar av 
guld med röda fransar, vardera vimpeln belagd med en svart ropande korp med öga av 
guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-355 DAN burSELL (2015:33). Sköld: I rött en gallerdörr av guld, i mitten 
försedd med en nyckelskylt av guld med blått nyckelhål. Hjälmtäcke: blått fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En röd uppstigande grip med vingpennor omväxlande röda och av 
guld och med beväring av guld, hållande med höger framben en blå nyckel.

Anm.: blasoneringen justerad enligt önskemål från vapenantagaren och enligt SNGH:s förslag.
 SV-356 cAmILLA ArNbOm (2015:34). Sköld: I blått en fläkt örn av silver med 
beväring av guld, med en kedja om halsen låst med ett hänglås och hållande i klorna två 
rosor med sammanvuxen bjälkvis ställd stjälk, allt av guld, åtföljd ovan av en ginstam av 
guld belagd med en som en kryckskura formad blå sträng. Hjälmtäcke: blått fodrat med 
silver. Hjälmprydnad: Två nycklar av guld med sinistervända ax.

Anm.: SNGH har ansett att en fläkt örn bara ska blasoneras ”örn”. I Nordisk Heraldisk Terminologi nr 201 
anges ”örn” och ”fläckt (sic) örn” som alternativa former. SVK noterar att båda begreppen ger samma resultat 
varför det inte finns skäl att ändra blasoneringen.
 SV-357 mAGNuS ÖHNNEr (2015:35 ). Sköld: Delad i guld, vari en blå sexud-
dig stjärna, och blått, vari tre sädesax av guld uppkommande i knippe. Hjälmtäcke: blått 
fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld uppkommande i knippe.
 SV-358 HENrIK LAGEr (2015:39). Sköld: I blått fält bestrött med rosor av 
guld, ett lejon av guld med röd beväring hållande en lagerkrans av silver. Hjälmtäcke: 
blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett varghuvud av silver krönt med en krona av 
guld.
 SV-359 PETEr HOLmqVIST (2015:42). Sköld: I fält, medelst sparrsnitt två 
gånger delat i grönt, guld och blått, ett träd, vars blad är till hälften av alm och till hälften 
av ek, i det övre och det nedre fältet av guld och i det mellersta grönt. Hjälmtäcke: blått 
och grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en oxe, allt av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-360 OLA SASSErSSON (2015:45). Sköld: I silver en gående tillbakaseende 
landsköldpadda omgiven av en orm vars nos är vänd mot sköldpaddans nos, allt svart. 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två svarta vingar, vardera belagd 
med tre prästkrageblommor av silver med blombotten av guld.
 SV-361 mArTIN GuLLbErG (2015:46). Sköld: I blått en på ett treberg av guld 
stående ripa av guld med röd beväring, i dexter vinge hållande en stång av silver med en 
knopp av guld och med en fanduk av silver avslutad med två tungor med fransar av guld, 
belagd med en blå båt med tre master. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmpryd-
nad: En hjortkrona av guld.
 SV-362 HAmPuS bErNEr (2015:47). Sköld: I svart, mellan två motstående 
björnar ett torn, allt av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: En 
uppstigande björn av silver.
 SV-363 ANDErS STOLPE (2015:48). Sköld: I rött en stolpe av silver belagd 
med en svävande smal svart stolpe och åtföljd på var sida av en svävande smal stolpe 
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av silver. Hjälmtäcke: rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande röd drake 
stödjande sig på framfötterna.

Anm.: SNGH har anfört att det inte går att lägga en stolpe på en stolpe eftersom dessa har samma bredd. 
De stolpar som lagts på stolparna ska därför benämnas ”biljetter” eller ”rektanglar stolpvis”.

SVK anser inte att ”biljetter” eller ”rektanglar stolpvis” ger riktigt rätt associationer. biljetter är normalt 
mindre långsmala än figurerna i skölden, och rektangel torde vara ett nytt heraldiskt begrepp. Frågan om 
häroldsbilders fasta eller relativa bredd har diskuterats upprepade gånger, senast i meddelanden 7, september 
2010, s. 7 (vapen Nord). SVK:s majoritet har ansett att häroldsbilder minskar proportionerligt i bredd utifrån 
antalet. Skäl för detta synsätt har angetts utförligt i meddelanden 5, september 2009, s. 5 och 7 (vapen åman 
och Sunnqvist). I detta fall är det inte frågan om att en häroldsbild upprepas i ett fält, utan fältet är belagt 
med en svävande häroldsbild av samma slag. I meddelanden 7, september 2010, s. 6-7 (vapen Langöe) har 
SVK, i likhet med SNGH, ansett att när häroldsbildernas storlek inte styrs av att ett fält innehåller samma 
häroldsbild upprepade gånger utan av att det också finns en allmän bild, bör det anges att häroldsbilden är 
”smal”. Samma synsätt torde böra gälla när det, som i detta fall, är så att en häroldsbild är belagd med samma 
häroldsbild svävande. 
 SV-364 FrEDrIK HErTzbErG (2015:50). Sköld: Delad i guld, vari tre röda 
hjärtan ställda ett över två, och rött, vari ett treberg av guld. Hjälmtäcke: rött fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En blå harpa belagd med en femuddig stjärna av silver mellan två 
vingar av guld.
 SV-365 KAI VIrKKALA (2016:1). Sköld: Kluven i blått och silver och belagd 
med tre störtade pilspetsar, två över en, inom en bård, allt av motsatta tinkturer. Hjälm-
täcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mel-
lan två vingar av silver.
 SV-366 STEFAN WIrTéN (2016:2). Sköld: I guld en grön tall, däröver en grön 
ginstam belagd med en nyckel av guld med grepp av en kunglig krona. Hjälmtäcke: Grönt 
fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande rött lejon med blå beväring, hållande i 
höger tass en störtad nyckel av guld med grepp av en kunglig krona.
 SV-367 STEFAN bEDE (2016:3). Sköld: I svart en stormstege, ovan åtföljd av två 
sexuddiga stjärnor, allt av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två 
svarta horn.
 SV-368 TImmy rIx (2016:4). Sköld: I ett fält, av en tinnskura delat i silver och 
blått, en palm med gröna blad och med stam av silver överlagd med ett gående tillbakase-
ende lejon av guld med röd beväring. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: 
En prästkrageblomma av silver med blombotten av guld, omgiven av en grön lagerkrans.
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