MEDDELANDEN från
SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
Nr 22

Februari 2018

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, Örjagården, Örja byväg 11 A, 261 51 Landskrona. Sista dag för invänd
ning är den 1 maj 2018.

Eva Skrealid, Gävle, ansökan 2017:23 (2007:73)
Sköld: Medelst en bjälke av silver, upptill bildad av en gråverksskura, delad i blått, vari en uppflygande falk av silver, och rött, vari ett
gående lejon av guld.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Två renhorn av guld.

Sam Diellor Luani, Malmö, ansökan 2014:13
Sköld: I svart ett lejonansikte av guld med blå ögon, omgivet av från
ansiktet utgående solstrålar av guld.

Henrik Antonio Monés, Trelleborg, ansökan 2016:14
Sköld: I rött ett upprest lejon av guld och däröver en ginstam av silver
belagd med tre röda liljor.
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Stefan Månefalk, Göteborg, ansökan 2016:35
Sköld: I blått en sparre, åtföljd nedan av en liggande halvmåne och
ovan av två motvända falkar, allt av guld och falkarna försedda med
huva och bjällra av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver, hållande ett blått
ankare.

Jonas Fransson, Jönköping, ansökan 2016:43
Sköld: Av en genomgående ekkvist av guld styckad i blått, vari en på
kvisten gående mård av silver, och rött, vari nedhängande ekblad och
ekollon.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två vingar av guld.
Igge Fernstad, Söderköping, ansökan 2016:51
Sköld: I blått ett uppkommande moln av silver, vari sänker sig en
muromgärdad stad av guld, ovan åtföljd av tre femuddiga stjärnor, en
över två.

Krister Olofsson, Lund, ansökan 2017:7
Sköld: I guld en fläkt örn över ett treberg, allt svart.
Magnus Averdal, Svanesund, ansökan 2017:3
Sköld: I blått ett andreaskors av silver belagt med ett rött andreas
kors, åtföljt i första fältet av en öppen krona av guld, i andra och
tredje fälten, vilka är delade där deras nedre hälfter är av silver och
förenade med andreaskorset av samma tinktur, av ett kugghjul respektive ett ankare med tross av motsatta tinkturer, och i fjärde fältet
av en lilja av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart varg med beväring
och ögon av silver.
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Rolf Ahlberg, Häljarp, ansökan: 2017:5
Sköld: Ginstyckad i guld och blått och belagd med en stegrande häst
av motsatta tinkturer; det blå fältet bestrött med fem hjärtan av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda blå sablar framför ett hjärta av guld.

Sami Nahas, Solna, ansökan 2017:6
Sköld: I blått en smal trippelsparre av silver mellan två femuddiga
stjärnor av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett klot av guld mellan två blå falkvingar.

Skäl för beslutet: I SV-122 finns dubbelsparrar. Att två sparrar kopplade bjälkvis kallas dubbelsparre stämmer med den tyska terminologin, ”Doppelsparren” (se Wappenbilderordnung nr 0571;
jfr ”Zwillingssparren” och ”Drillingssparren” som är två resp. tre smala sparrar över varandra). Tre
sparrar kopplade bjälkvis bör då kallas trippelsparre.

Erik Edqvist, Stockholm, ansökan 2017:10
Sköld: I silver en svart upprest varg med röd beväring, däröver en röd
ginstam belagd med en olivkvist av silver.
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring hållande
en yxa av silver.

Peter Kjellberg, Boxholm, ansökan 2017:11
Sköld: I blått ett spetsigt treberg av guld belagt med en avsliten halv
röd grip med blå beväring hållande ett rött granatäpple, åtföljt ovan
av sex sexuddiga stjärnor av guld, fyra över två.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett svärd av guld mellan två röda vingar.
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Robin Berglund Svensson, Stockholm,
ansökan 2017:12
Sköld: I guld en grip hållande i höger framfot en fanstång med fana
och i vänster framfot ett störtat brutet svärd, allt rött och omgivet av
fyra gröna ekblad.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två röda vingar.

Tony Falcenclou, Katrineholm, ansökan 2017:15
Sköld: I blått en falk av guld med lyftade vingar och med bjällror av
silver om fötterna, med fötterna hållande ett bepansrat ben av silver
med sporre av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En falk av guld med bjällror av silver om fötterna
hållande i höger fot ett svärd av silver.
Jesper Grannas, Täby, ansökan 2017:17
Sköld: Kvadrerad i blått och guld, kvadreringen överlagd med en
spets kvadrerad i silver och blått.
Jonas Tikka, Karlstad, ansökan 2017:19
Sköld: I silver en fläkt svart hackspett med röda klor och med röd
teckning i nacken samt teckning av silver på huvudet och bröstet;
bröstet belagt med en glödlampa med röd glaskolv, belagd med två
frånvända hammare av silver, och med svart sockel med gängor och
anslutningspunkt av silver.
Mark William Nelson, Cottage Grove, Minnesota,
USA, ansökan 2017:18
Sköld: I blått en kalk av guld belagd med en röd ros med blombotten
av guld och gröna foderblad, däröver en ginstam av guld belagd med
två korslagda blå stridsyxor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med beväring av guld och
röd tunga, hållande i höger ram en blå stridsyxa.
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Wolfgang Vollmer, Åkersberga, ansökan 2017:25
Sköld: I guld en upprest svart björn med röd tunga, i framramarna
hållande en grön olivkvist och åtföljd till sinister av en grön klöverbladsstav.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest svart björn med röd tunga, i framramarna
hållande en grön olivkvist.

Jens-Jonathan Larnhed, Vallentuna, ansökan 2017:26
Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en grön skalbagge, och grönt,
vari en hammare korslagd med en slägga, båda av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två horn av silver.
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 21 (Vapenbilden 111:2017). De anförs här
med registreringsnummer, antagarens namn, ansökningsnummer samt blasoneringen med eventuell justering
till följd av Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik (SNGH) yttrande och Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.
SV-400 Fredrik Nordberg (2015:49). Sköld: Genom en av vågskuror bildad bjälke av silver
delad i blått, vari ett riksäpple av guld, och rött, vari en bepansrad arm med obehandskad knuten hand ovan
åtföljd av en femuddig stjärna, allt av silver.
SV-401 Lars Berglund (2016:6). Sköld: I rött ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje
korsvinkel av en rundel av silver.
SV-402 Jonathan Berglind (2016:8). Sköld: I rött ett andreaskors av guld belagt med fem
gröna lindlöv. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mittersta av guld och
de båda yttre röda.
SV-403 Olle Ljungholm (2016:17). Sköld: I silver grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en av ett bågsnitt bildad grön stam belagd med tre nyckelhål, ordnade två över ett, av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: Grön ljung med blommor av purpur uppväxande från
en grön kulle.
Anm.: SNGH har invänt att purpur inte bör förekomma i nyantagna vapen. Den frågeställningen har berörts redan i skälen för det preliminära
godkännandet, och inget nytt har framkommit som ger anledning att inte godkänna vapnet slutligt.

SV-404 Berndt Ahlqwist (2016:23). Sköld: I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring hållande mellan fötterna en alkvist med fyra blad av guld, däröver en ginstam av guld belagd med en
slingrande röd orm. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande
ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två vesselhorn delade dexter i guld och blått, sinister blått och
guld samt vardera på utsidan besatt med tre alblad av guld.
SV-405 Dan Bernspång (2016:28). Sköld: Kluven i guld, vari en framkommande blå tjur, och
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blått, vari två korslagda svärd av silver åtföljda ovan av ett mantuanskt kors av silver; allt åtföljt nedan av en genomgående bjälkvis ställd spång, i dexter fält blå och i sinister fält av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med ett mantuanskt kors av guld mellan spetsarna.
Anm.: SNGH har invänt: Icke godkänt. Trots ”spången” ser skölden ut som att innehålla två vapen eller alliansvapen. För övrigt är uttrycket ”spång” i
heraldiken helt okänt. ”Spången” förekommer inte i Nordisk heraldisk terminologi och finns inte någon annanstans heller. I Gullspångs kommunvapen är
spången markerad med en smal bjälke vilket är mycket lämpligare. I tidigare vapen brukade SVK klara upp detta genom att klyva vapnet med en skura, vilket
skulle avhjälpa problemet.
SVK gör följande bedömning. SVK kan inte se att en spång skulle vara ett så nytt eller oheraldiskt föremål att den inte kan vara med i ett vapen. Ett sätt
att markera att en kluven sköld inte utgör en sammanställning av två vapen är att klyva skölden med hjälp av en skura. Ett annat sätt är att låta en symbol vara
genomgående i de båda sköldhälfterna. Det sistnämnda sättet används här. Vapnet kan godkännas slutligt.

SV-406 Jerry Samuelsson (2016:31). Sköld: I fält av guld bestrött med tolv blå pilspetsar en uppkommande röd lejontass hållande ett blått balkvis ställt, spänt och laddat armborst. Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med
guld. Hjälmprydnad: En röd uppkommande lejontass hållande ett blått spänt och laddat armborst.
SV-407 Christer Jörnmarker (2016:33). Sköld: Två gånger styckad i blått, vari ett lejon av guld med
röd beväring, guld, vari ett rött svärd, och rött, vari ett borgtorn av guld. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande sol av guld.
Anm.: SNGH har invänt: Det är blasoneringen som är viktigare än bilden men, eftersom SVK har låtit trycka upp bilden av vapnet, utgår vi från att den
är godkänd av SVK. SNGH anser att bilden visar en balk och inte styckning. Här krävs ett fortsatt arbete med vapnet.
SVK gör följande bedömning. En intressant fråga är om skillnaden mellan en sköld som är två gånger styckad och en sköld som är belagd med en balk är
mer än teoretisk. Balken tänks läggas på skölden medan styckningen delar in den, men eftersom skölden är tvådimensionell kan detta knappast ha avgörande
betydelse. Inte heller kan det ha avgörande betydelse att det i det ena fallet är fråga om en häroldsbild och i det andra om delningslinjer. SVK har tidigare några
gånger blasonerat denna typ av vapen som innehållande en balk eller bjälke med vilken skölden styckats respektive delats (SV-52 Mannerheden och SV-400
Nordberg, jfr även SV-12 Boo) men i övrigt som innehållande en upprepad styckning, ginstyckning etc. (SV-37 Swedenhammar I, SV-166 Swedenhammar II,
SV-181 Pannel, SV-185 Svensk Inredning Viking AB, SV-191 Hildebrand, SV-227 Rugsveen, SV-340 Raukola, SV-359 Holmqvist). Att en balk i sig skulle vara
smalare än det mittersta fältet i en två gånger styckad sköld synes det inte finnas belägg för. Vad som i just detta fall är av större betydelse är att svärdets form
skulle kunna motivera att det var fråga om en smal balk, varvid det inte skulle vara fråga om en två gånger styckad sköld. Men så smal är inte balken vare sig
i de handlingar som antagaren gett in eller i den teckning som SVK har gjort. Även om SNGH:s förslag innehåller en fullt tänkbar blasonering framstår det
som mest konsekvent i förhållande till SVK:s tidigare praxis att blasonera vapnet på det sätt SVK gjort. Vapnet kan godkännas slutligt.

SV-408 Raoul Hellstadius (2016:36). Sköld: I blått en duva av silver med röd beväring stående på en
lövad gren av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Tre röda rosor med stjälkar av guld uppväxande
från ett rött hjärta.
Anm.: Det har uppmärksammats att Anundsjö landskommun sedan år 1962 förde ”I blått fält en duva av silver med röd näbb och röda ben, sittande på
en bjälkvis genomgående gren av guld och hållande i näbben en olivkvist av silver.” SVK finner att det vapnet, som baserats på ett sigill från år 1804, inte utgör
hinder för registrering, eftersom Hellstadius-vapnet utgår från ett sigill som användes år 1697 och också har hävd.

SV-409 Henrik Karlsson (2016:38). Sköld: Kluven i grönt, vari en stegrande hjort av silver med beväring av guld, och silver, vari en sinistervänd stegrande grön hjort med beväring av guld. Hjälmtäcke: Grönt fodrat
med guld och silver. Hjälmprydnad: Ett knippe av tre gröna eklöv och tre ekollon av silver mellan två hjorthorn av guld.
Anm.: SNGH har invänt: ”Som skölden är kluven visar den två vapen eller alliansvapen. Vapnet avslås.”
SVK hänvisar till vad som ovan beträffande SV-405 Bernspång anförts om att det på olika sätt kan framgå att ett vapen i kluven sköld inte är sammansatt
av två olika vapen. Kompositionen i detta fall – två frånvända djur av motsatta tinkturer – kan knappast uppfattas som en sammanställning av två olika vapen.
Vapnet kan godkännas slutligt. En fråga som har uppkommit är om en blasonering ”Kluven i grönt och silver och belagd med två frånvända stegrande hjortar
av motsatta tinkturer och med beväring av guld” skulle göra det tydligare att det inte är en sammanställning av två vapen. Det är också ett bra sätt att beskriva
vapnet, men det sättet medför inte att det blir tydligare att vapnet inte är en sammanställning eftersom det beskriver samma vapen som den preliminärt
godkända blasoneringen.

SV-410 Veronica Fors (2016:41). Sköld: Delad i silver och svart och belagd med två vid delningslinjen
sammansatta kaprifolblommor, den undre störtad, av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två kaprifolblommor av guld.
Anm.: SNGH har invänt: Bilden visar inte en kaprifolblomma utan en kaprifolblomkrona, vilken är sammansatt av flera blommor med varierande antal.
Komplettering av blasoneringen är nödvändig.
SVK kan konstatera att det under uppslagsordet ”blomma” i Svenska Akademiens Ordbok, som en anmärkning till betydelsen ”växtdel som normalt är
organ för den könliga fortplantningen”, anges bl.a. att ”för den vetenskapliga uppfattningen det karakteristiska för en blomma är dels att den är afslutningen af
ett skott, hvilket alltså icke kan utveckla sig utöfver den, dels att den är organ för den könliga fortplantningen, så är för den populära uppfattningen det för en
blomma karakteristiska dess (klara,) från de öfriga växtdelarnas afvikande färg(er) [---]”. Och vidare: ”Täta blomställningar ss. syngenesisternas o. klöfverns
äro enl. populär uppfattning enhetliga blommor, medan enl. den vetenskapliga hvarje blomställning innehåller en mångfald af blommor; af dessa betraktas
somliga, t. ex. kantblommorna hos syngenesisterna, af den populära uppfattningen som blomblad.” Dessutom noteras att äldre botaniska författare använde
blomma i betydelser som överensstämmer med eller närmar sig den populära uppfattningen.
En blomkrona är enligt samma källa en ”färgad inre bladkrans i dubbelt blomhylle”. Ett blomhylle är ”bladartade, gröna l. färgade, delar af en blomma hvilka
omgifva o. skydda befruktningsdelarna”.
I Olof Östergren, Nusvensk ordbok, kan under uppslagsorden blomma, blomkrona och blomställning konstateras att blommor i den mer inskränkta betydelsen kan sitta samman i bl.a. blomklasar, blomkvastar, blomvippor, blomhängen, blomflockar, blomkorgar, blomknippen, blomnystan och blomgyttringar.
Enligt SVK är visserligen precision i blasoneringar synnerligen önskvärd, men vad som i den aktuella blasoneringen i enlighet med normalt språkbruk
avses med ”kaprifolblommor” kan näppeligen missförstås. Alltför långtgående precision kan, vilket framgår av de olika sätt på vilka sammansatta blommor kan
beskrivas, leda till nya risker för missförstånd. Vapnet kan godkännas slutligt.
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SV-411 Leif Ericsson (2016:42). Sköld: I svart en aklejablomma av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med
silver. Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar en palett av guld överlagd med tre svarta penslar.
SV-412 Carl T. Ek (2016:44). Sköld: I rött tre ekkvistar med vardera två blad och ett ekollon ställda två över
en, allt av silver, däröver en ginstam av silver belagd med fem röda mantuanska kors. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande skäggprydd gammal man av silver med svart hatt och kappa hållande i dexter hand en
röd bok och i sinister hand en tiggarskål av guld.
SV-413 Gustaf Albin (2016:52). Sköld: I grönt ett kors av silver med nedtill utväxande trädrötter, däröver
en ginstam av silver belagd med ett grönt bevingat hjul, åtföljt på vardera sidan av en lingonklase med tre röda lingon
och tre gröna blad. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppflygande duvhök av silver.
Anm.: SNGH har invänt att av rovfåglar finns i SVK:s vapenregister vapen med örn, falk, glada och nu också duvhök som är snarlik de andra. I vapnet
är avbildad en rovfågel och som sådan borde den blasoneras. Att tillföra ytterligare en rovfågelart, som desutom är snarlik de andra, förefaller oss olämpligt.
SVK påminner om att det är skillnad på blasoneringens detaljnivå och vapnets skyddsomfång. Det kan inte anses strida mot god heraldisk sed att precisera
vilken fågelart som finns i ett vapen. En annan sak är att i övrigt likadana vapen med liknande men inte identiska fåglar inte kan existera samtidigt.

SV-414 Rickard Söderberg (2016:54). Sköld: I silver ett uppstigande blått lejon med beväring av guld,
hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En avsliten
blå lejontass med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.
SV-415 Kevin Sundin (2016:56). Sköld: I guld ett svart gaffelkors, åtföljt av en blå öppen krona, ett blått
störtat svärd och en blå fjäderpenna. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Fem strutsplymer omväxlande
blå och av guld.
Anm.: SNGH har invänt att det inte behöver anges att kronan är öppen.
SVK har inte tidigare varit konsekvent. Öppen krona har beskrivits så i vissa fall (SV-1, Svenska Heraldiska Föreningen, SV-8 Rehbander, SV-11 Bragesjö,
SV-321 Elvcrona) men enbart som ”krona” i andra fall (SV-108 Gustav Adolfs socken, SV-186 Lidgren, SV-218 Linde, SV-312 Kefi). Det står klart att om bara
”krona” anges avses öppen krona. Då det är tydligare och leder till att missförstånd kan undvikas avser emellertid SVK att uttryckligen ange att en krona är
öppen. Vapnet kan godkännas slutligt.

SV-416 Anders Landenstad (2016:57). Sköld: Medelst störtat mantelsnitt delad i blått, vari ett avslitet varghuvud av silver, och silver, vari två av vågskuror bildade bjälkvis ställda blå kavlar. Hjälmtäcke: Blått fodrat med
silver. Hjälmprydnad: En uppstigande blå varg hållande ett ankare av silver krönt med en krona av guld.
Anm.: SNGH har invänt: Antingen är det fel på blasoneringen eller på teckningen. Bilden visar nedvänt sparrsnitt över av vågskuror bildade två blå kavlar
i stammen.
SVK gör följande bedömning. Mantelsnitt och sparrsnitt är samma sak (Nordisk Heraldisk Terminologi nr 57). I Nordisk Heraldisk Terminologi nr
59 beskrivs nu aktuell figur som nedvänt sparrsnitt, som alltså också kan kallas störtat mantelsnitt, eftersom störtat och nedvänt är samma sak. Vapnet kan
godkännas slutligt.

SV-417 Ahmad Arabi (2016:58). Sköld: I svart två korslagda sablar åtföljda ovan av ett älghuvud med älghornskrona, dexter av en bok, sinister av en olivkvist och nedan av en ceder, allt av silver.
SV-418 Robert Kenninger (2016:59). Sköld: I guld en från sinister inkommande drakhuvudsprydd blå
skeppsstäv och däröver en blå ginstam belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå störtad plogbill krönt av en sexuddig stjärna av guld, allt mellan två oxhorn av guld.
Anm.: SNGH har invänt att heraldiska stjärnor är sexuddiga utan att det behöver anges.
SVK har inte tidigare varit konsekvent. Sexuddig stjärna har beskrivits så i vissa fall (SV-178 Agartsson, SV-189 Ceder, SV-319 Svederberg, SV-342
Arreskows släktförening, SV-349 Andrén, SV-357 Öhnner) men enbart som ”stjärna” i andra fall (SV-114 Berlin, SV-140 Rånes). Det står klart att om bara
”stjärna” anges avses sexuddig stjärna. Då det är tydligare och leder till att missförstånd kan undvikas avser emellertid SVK att ange antal uddar även för
sexuddiga stjärnor. Vapnet kan godkännas slutligt.

SV-419 Hampus Ihd (2016:60). Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en svart balansvåg, och blått,
vari en fisk av silver med röda fenor. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En röd tretornad krenelerad
borg.
Anm.: SNGH har föreslagit att ordet ’krenelerad’ ska läggas till i blasoneringen. SVK justerar blasoneringen enligt förslaget.

SV-420 Hans Sjöholm (2016:63). Sköld: I blått en bjälke av silver upptill bildad av ett mantelsnitt, uppväxande därur tre almträd av silver runt vilka fältet beströtts med sexuddiga stjärnor av guld, därnedan ett enmastat
skepp av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett blått lejon med framtassarna hållande ett hjorthorn av guld och med höger baktass vilande på en sexuddig stjärna av guld.
Anm.: SNGH har invänt: ”Det verkar fel att blanda in bjälke och ett mantelsnitt. Det är ju en triangel! Det behöver inte anges att stjärnor är sexuddiga.
Det borde anges att skeppet skall ha ett segel.”
SVK kan konstatera att skölden kan blasoneras på olika sätt, men att det under alla förhållanden inte är fråga om en triangel (Nordisk Heraldisk Terminologi nr 370) utan om en trekant (Nordisk Heraldisk Terminologi nr 369). En triangel är nämligen en genombruten trekant. Huruvida det är bättre att
blasonera figuren som en genomgående trekant eller som en bjälke upptill bildad av ett mantelsnitt är väl en smaksak, men eftersom det är fråga om en genomgående figur har SVK stannat för att i första hand uppfatta figuren som en bjälke. Vad gäller stjärnorna, se bedömningen beträffande SV-418 Kenninger. Att
skeppet har segel är underförstått (jfr SV-312 Kefi, SV-318 Oldmark). Vapnet kan godkännas slutligt.

SV-421 Fredrik Brufors (2016:64). Sköld: I svart ett genomgående brospann av sten åtföljt ovan av en
rundel och nedan av två av vågskuror bildade strängar bjälkvis, allt av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmnr 22

2018

M e d d e l a n d e n f r å n s v e n s k a va p e n k o l l e g i e t

7

prydnad: På en grön gräsbevuxen kulle en liggande vädur av guld med röd beväring.
Anm.: SNGH har invänt att blasoneringen borde vara: I svart en genomgående stenbro i ett spann över två av vågskuror bildade strängar, allt av silver.
I SV-34 Arosilta har SVK använt begreppet brospann och anser att det är mest konsekvent att göra det även här. Vapnet kan godkännas slutligt.

SV-422 Jan Andersson (2016:65). Sköld: I guld en grön kandelaber med tre armar, överlagd med en blå
sänkt bjälke belagd med ett svärd av guld. Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två motvända
tillbakaseende svarta korpar sittande på parerstången på ett avbrutet uppskjutande svärd av guld.
SV-423 Rune Torstenson (2016:66). Sköld: Delad i rött, vari ett treberg av silver, och rött, vari tre av
vågskuror bildade balkar av silver. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett treberg av silver mellan två
vesselhorn, lindade i silver och rött, och ur respektive vesselhorn uppstickande tuppfjädrar av silver.
SV-424 Ingemar Svenback (2016:67). Sköld: I blått två uppifrån respektive nedifrån inkommande
kopplade ringar av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två blå vingar beströdda med besanter
av guld.
Anm.: SNGH har invänt att ringarna inte ska beskrivas som ”kopplade” utan ”tangerande”.
SVK gör följande bedömning. ”Kopplad” är ett heraldiskt begrepp som används bl.a. i blasoneringen av ätten De Geers vapen, där spetsrutor är kopplade
dvs. möts vid den bredaste delen (begreppet används inte i sköldebreven, se www.riddarhuset.se, men i Frithiof Dahlby och Jan Raneke, Den svenska adelns
vapenbok, 1967 s. 52-53. På samma sätt har begreppet använts i SV-121 Nordvik. ”Tangerande” synes å andra sidan vara ett nytt begrepp i sammanhanget.
Vapnet kan godkännas slutligt.

SV-425 Billy Hedman (2016:68). Sköld: I blått ett lejon av silver hållande i höger tass en värja av silver
samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam av silver belagd med en blå öppen krona. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med silver. Hjälmprydnad: En sittande fjällripa av silver i näbben hållande en blå kungslilja med stjälk av silver.
Anm.: Beträffande SV-415 Sundin har ovan anförts att det tydligaste är att ange att det är fråga om en öppen krona. Denna blasonering bör justeras i
enlighet med det.

SV-426 Olivia Jemsten (2016:69). Sköld: I blått en fläkt uggla av guld med röd beväring hållande i
dexter fot en prästkrage av guld med blomblad av silver och i sinister fot en smideshammare av guld. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med guld. Hjälmprydnad: En älghornskrona av guld.
SV-427 Fredrik Lindemalm (2016:70). Sköld: I rött en lind av silver, åtföljd av en av en flamskura
bildad post av silver belagd med tre röda stolpvis ordnade hjärtan. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad:
En röd eld vari ett koppartecken av silver.
SV-428 Truls Sjöholm (2017:1). Sköld: I rött ett bevingat krenelerat torn av silver med ett fönster och
en öppen port med röda dörrar, stående på en av en bågskura bildad, och av en vågskura i guld och blått delad, stam.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld. Hjälmprydnad: Ett bevingat krenelerat torn av silver med ett
fönster och en öppen port med röda dörrar.
Anm.: SNGH har föreslagit att ordet ’krenelerat’ ska läggas till i blasoneringen. SVK justerar blasoneringen enligt förslaget.

SV-429 Birgitta Simsson (2016:57). Sköld: I blått en stolpe av silver, belagd med ett blått mantuanskt
kors och därunder en uppväxande blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad, åtföljd
på båda sidor av uppväxande stänglar med frånvända liljekonvaljeblommor av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med
silver och guld. Hjälmprydnad: En blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad mellan
två oxhorn av guld, på utsidan besatta med liljekonvaljeblommor av silver och högst upp mellan hornen ett blått
mantuanskt kors.
Anm.: SNGH har föreslagit att hjälmprydnadens kors beskrivs ”... och högst upp mellan hornen ett blått mantuanskt kors.” SVK justerar blasoneringen
enligt förslaget.

Svenska Vapenkollegiet
Ordförande:
Ledamöter:

Martin Sunnqvist
Jesper Wasling
Claus K. Berntsen
Kim Dohm-Hansen
Martin Trägen
Göran Mörner
Adjungerade:	Ronny Andersen
Wilhelm Brummer
Kaare Seeberg Sidselrud
8

Meddelanden från
Svenska Vapenkollegiet
Redaktör: Claus K. Berntsen
Teckningar i av SVK fastställd schablon:
Kim Dohm-Hansen: ansökan 2017:23
(2007:73)–2017:26
E-post:
Hemsida:

M e d d e l a n d e n f r å n s v e n s k a va p e n k o l l e g i e t

svk@heraldik.se
www.heraldik.se/svk

nr 22

2018

