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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
SEPTEmbEr 2018Nr 23

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 15 november 2018.

KjELL LEKEby, Farsta, ansökan 2017:8 
Sköld: I silver en blå varg med röd beväring, belagd i brösthöjd med 
en femuddig stjärna av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två svarta korp-
vingar.

rEymOND GryVEKEN, motala, ansökan 2017:9
Sköld: I silver en från mark uppväxande ek, åtföljd ovan av en sol, allt 
svart.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Fem från mark uppväxande ekar, allt svart.
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PEr-OLOF PErSSON, bredaryd, ansökan 2017:16
Sköld: I blått ett torn av guld överlagt med en bjälke, blå över tornet 
och i övrigt av silver.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två uppsträckta bepansrade armar av silver med 
obehandskade händer hållande två korslagda åskviggar av guld.

TOrbjÖrN HEDbErG, Eskilstuna, ansökan 2017:24
Sköld: I silver en av vågskuror bildad sänkt grön sparre, belagd med 
en eldsflamma av silver och åtföljd ovan av två och nedan av en grön 
fyrblading.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En kulle av silver på vilken brinner en grön eldsflam-
ma, allt mellan två vingar av silver beströdda med gröna fyrbladingar.

jOEL CArVAjAL, Sigtuna, ansökan 2017:20
Sköld: Av ett omvänt essnitt styckad i grönt, vari en i försvar liggande 
hund av silver med röd beväring och rött halsband, och silver, vari en 
svart grip med röd beväring.
Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En sol av guld mellan två svarta örnvingar med ving-
pennor av guld.

jOHANNES SwärDH, Solna, ansökan 2017:14
Sköld: I guld en svart ekoxe, åtföljd ovan av en röd ginstam belagd 
med två korslagda svärd av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött uppstigande lejon med blå beväring hållande 
ett svärd av guld.
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jACOb DAHLbECK, Västerhaninge, ansökan 2016:33
Sköld: Av dalsnitt delad i blått, vari en nedkommande sol av guld, 
och silver, vari en blå av vågskura bildad sänkt bjälke.

PILAFÖLjET (IDEELL FÖrENING), Fleninge, 
ansökan 2017:28
Sköld: Ginstyckad i rött, vari två korslagda pilar av guld, och guld, 
vari ett svart pilträd.

mAGNuS HOLmqVIST, Härnösand, ansökan 2017:30
Sköld: I silver en röd ginbalk, åtföljd ovan av en svart tjädertupp, 
med beväring av guld och rött, och nedan av ett svart vattenhjul med 
axeltapp av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre röda ekblad.

jESPEr bjÖrK, Kågeröd, ansökan 2017:27 
Sköld: I rött ett smidesstäd av guld åtföljt ovan av en ginstam av guld, 
där det från delningslinjen utgår röda björklöv uppåt och björklöv av 
guld nedåt.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett smidesstäd av guld.
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rIKArD jANDErHOF, bromma, ansökan 2017:36
Sköld: I rött, en ginbalk av guld belagd med tre röda rosor med blom-
botten samt foderblad av guld, åtföljd ovan av två korslagda dalpilar 
av guld med spetsar av silver och nedan av ett liljekors av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en av guld mellan två röda.

rAmON brAVO-GONzALEz, Glasgow, Storbritannien, 
ansökan 2017:35
Sköld: I blått en av vågskuror bildad bjälkvis ställd höjd sträng av 
silver, åtföljd ovan av en mexikansk stegpyramid av silver mellan 
två rundlar av guld och nedan av tre korslagda nycklar mellan tre 
vikinga skepp av guld med seglen belagda med ett svart kors.

ANDrEAS rOSEmArKEr, Linköping, ansökan 2017:33
Sköld: Ginstyckad i guld, vari en röd ros med blombotten av guld och 
gröna foderblad, och rött, vari ett avslitet lejonhuvud av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande hjorthuvud med hals av guld med 
röd beväring.

OSKAr ErIKSSON, Örebro, ansökan 2017:32
Sköld: I blått en höjd sparre av silver, därunder ett avslitet kronhjorts-
huvud av silver med svarta horn.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart hjortkrona med en runt hornen slingrande 
bladranka av silver.
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jAN KLINT, Helsingborg, ansökan 2017:40
Sköld: Delad i blått och grönt genom två i mantelsnitt ställda strålar, 
mötande den nedre spetsen av en tiouddig stjärna och åtföljd nedan 
av ett ankare med tamp, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två flaggstänger av guld med var sin tretungad blå 
flagga belagd med en tiouddig stjärna; tungorna blå, av guld och 
gröna.

mIKAEL HAGANSbO, Täby, ansökan 2017:38
Sköld: I svart ett med vingar av guld med röda inre vingpennor 
bevingat svärd av guld med fäste av silver överlagt med en sol av guld, 
åtföljt ovan av två frånvända avslitna varghuvuden av silver med blå 
ögon.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: mellan två vingar av guld ett rött klot belagt med ett 
kors av silver, varifrån en uppstigande sol av guld ur vilken ett uppsti-
gande svärd av guld.

GAbrIEL rINDbOrG, Stockholm, ansökan 2017:37
Sköld: I svart en fyruddig, som en snedruta ställd skans av silver med 
fyra bastioner och i mitten ett krönt kvinnohuvud av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart borg varur ett uppstigande krönt kvinnohu-
vud av guld.

mIKAEL LuNDbErG, Stockholm, ansökan 2017:39
Sköld: I rött ett lövträd av guld, däröver en av en tandskura bildad 
ginstam av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd sittande apa hållande ett äpple av guld.
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rOGEr zIrKELbACH, Saltsjöbaden, ansökan 2017:46
Sköld:  I svart en av kryckskuror bildad sparre, åtföljd ovan av två 
kvistar med vindruvsklasar och vinblad och nedan av en stegrande 
häst, allt av guld. 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande en pistol av 
guld och en bepansrad men obehandskad arm av silver hållande en 
passare av guld.

LEIF OxENmyr, älmhult, ansökan 2017:45
Sköld: I rött en gående utåtseende oxe av guld, därunder en stam 
medelst en vågskura delad i guld och blått, vari ett grekiskt kors av 
silver vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.
Hjälmtäcke: rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: mellan två vesselhorn, dexter horn delat i rött och 
guld, sinister horn delat i guld och blått, ett grekiskt kors av silver 
vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.

mATS SjÖGrEN, Sjöbo, ansökan 2017:42
Sköld: I blått en elvabladig gren av guld inom en av en vågskura 
bildad bård av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En av vågskuror bildad blå bjälke mellan två fembla-
diga grenar av guld.

OSCAr ALm, Linköping, ansökan 2017:41
Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt almblad av guld överlagt med en 
balkvis genomgående blixt av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: mellan två svarta vingar ett uppkommande örnhu-
vud hållande en blixt i näbben, allt av guld och örnhuvudet med röd 
beväring.
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PETEr KrONHOLm, Solna, ansökan 2018:2
Sköld: I blått en sittande varg av silver med röd beväring åtföljd ned-
an av en av vågskuror bildad bjälke av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta drakvingar.

SImON SILwEr, malmö, ansökan 2018:5
Sköld: Ginstyckad i rött, vari tre pilar av silver i knippe, och silver, 
vari ett par röda kronhjortshorn.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Fem strutsplymer, varav tre röda och två av silver.

mATTIAS HOLST, märsta, ansökan 2018:6
Sköld: Genom en vågskura styckad i silver, vari en balkvis ställd gåen-
de svart jakthund, och blått, vari två balkvis ställda blixtar av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett jakthorn av guld hängande mellan två blå örn-
vingar.

GÖTEbOrGS HErALDISKA SäLLSKAP, Göteborg, 
ansökan 2017:47
Sköld: I blått ett lejon av guld med kluven svans och röd beväring, 
med höger framtass hållande en häroldsstav av silver krönt med en 
öppen krona av guld och med vänster framtass hållande en röd sköld, 
vari fem i kors ställda kronor av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med kluven svans och 
röd beväring, hållande i höger framtass en häroldsstav av silver krönt 
med en öppen krona av guld.
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jOSEF HOLECEK, billdal, ansökan 2018:15
Sköld: I fält kluvet i blått och silver en lyra av motsatta tinkturer, 
däröver en ginstam kluven i silver, vari ett blått sinistervänt lindblad, 
och blått, vari en krona av silver.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver.

rICHArD NILSSON, munka Ljungby, ansökan 2018:13
Sköld: I guld en röd grip åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med 
fyra lyror av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lyra av guld.

LArS jENNErSTåL, Väddö, ansökan 2018:8
Sköld: I blått tre av vågskuror bildade sänkta bjälkar av silver åtföljda 
ovan av tre kärvar av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett gående svart vildsvin.

mATS wENDT, Strängnäs, ansökan 2018:9
Sköld: I guld fem i kors ställda röda droppar.

Claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.
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ANDrEAS LArSSON, Sala, ansökan 2018:16
Sköld: I silver en balkvis ställd störtad hammare över ett städ, allt 
svart, däröver en röd ginstam belagd med tre fembladiga blommor av 
silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med svart fäste och i 
övre korsvinkeln en fembladig blomma av silver.

jAN LOFjärD, Varberg, ansökan 2018:18
Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld under en av en 
vågskura bildad ginstam av guld belagd med två gröna ekkvistar med 
två löv och ett ollon var.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två stenbockshorn av guld växande ur en grön 
eklövskrans.

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 Vapenkol-
legiet nr 22 (Vapenbilden 113:2018). 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-430 EVA SKrEALID (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.
 SV-431 SAm DIELLOr LuANI (2014:13). Sköld: I svart ett lejonansikte av 
guld med blå ögon, omgivet av från ansiktet utgående solstrålar av guld.
 SV-432 HENrIK ANTONIO mONéS (2016:14). Sköld: I rött ett upprest 
lejon av guld och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda liljor.
 SV-433 STEFAN måNEFALK (2016:35). Sköld: I blått en sparre, åtföljd nedan 
av en liggande halvmåne och ovan av två motvända falkar, allt av guld och falkarna för-
sedda med huva och bjällra av silver. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: 
Två bepansrade armar av silver, hållande ett blått ankare i dess stock.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
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 SV-434 jONAS FrANSSON (2016:43). Sköld: Av en genomgående ekkvist av 
guld styckad i blått, vari en på kvisten gående mård av silver, och rött, vari nedhängan-
de ekblad och ekollon. Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två 
vingar av guld.
 SV-435 IGGE FErNSTAD (2016:51). Sköld: I blått ett uppkommande moln av 
silver, vari sänker sig en muromgärdad stad av guld, ovan åtföljd av tre femuddiga stjär-
nor, en över två.
 SV-436 mAGNuS AVErDAL (2017:3). Sköld: I blått ett andreaskors av silver 
belagt med ett rött andreaskors, 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, belagda med ett kugghjul respektive ett stockankare 
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.
 SV-437 rOLF AHLbErG (2017:5). Sköld: Ginstyckad i guld och blått och be-
lagd med en stegrande häst av motsatta tinkturer; det blå fältet bestrött med fem hjär-
tan av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två korslagda blå sablar 
framför ett hjärta av guld.
 SV-438 SAmI NAHAS (2017:6). Sköld: I blått en smal trippelsparre av silver mel-
lan två femuddiga stjärnor av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: 
Ett klot av guld mellan två blå falkvingar.
 SV-439 KrISTEr OLOFSSON (2017:7). Sköld: I guld en fläkt örn över ett 
treberg, allt svart.
 SV-440 ErIK EDqVIST (2017:10). Sköld: I silver en svart upprest varg med röd 
beväring, däröver en röd ginstam belagd med en olivkvist av silver med skaftet åt höger. 
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg 
med röd beväring hållande i sin vänstra tass en yxa av silver.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-441 PETEr KjELLbErG (2017:11). Sköld: I blått ett spetsigt treberg av guld 
belagt med en avsliten halv röd grip med blå beväring hållande i sin vänstra framfot 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.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-442 rObIN bErGLuND SVENSSON (2017:12). Sköld: I guld en grip 
hållande i höger framfot en 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.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-443 TONy FALCENCLOu (2017:15). Sköld: I blått en falk av guld med 
lyftade vingar och med bjällror av silver om fötterna, med fötterna hållande ett bepans-
rat 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.
 SV-444 jESPEr GrANNAS (2017:17). Sköld: Kvadrerad i blått och guld, kva-
dreringen överlagd med en spets kvadrerad i silver och blått.
 SV-445 mArK wILLIAm NELSON (2017:18). Sköld: I blått en kalk av guld 
belagd med en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, däröver en gin-
stam av guld belagd med två korslagda blå stridsyxor. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. 
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Pris 350 kronor inklusive porto för icke medlemmar 
 och 250 kronor inklusive porto för medlemmar eller 

 den som har registrerat vapen hos SVK.
Boken beställs genom att beloppet insätts på vårt plusgiro 22 27 90-8 

eller på heraldik.tictail.com. Vid frågor skicka ett mejl till lennart@heraldik.se

Vare sig du är heraldiker, konstnär, 
släktforskare eller intresserad av 
kulturhistoria så är det här en bok för dig!

Den här boken är en fest för ögat. 
Samtliga vapen presenteras med sin 
standardsköld. Dessutom visas ett stort antal 
kompletterande konstnärliga tolkningar.
Blasonering på både svenska och engelska.

Svenskt Vapenregister vol. 1 
finns nu till försäljning.

Detta vackra klotband presenterar 
de första 200 registrerade vapnen 
i Svenskt Vapenregister.
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svenska vapenkollegiet

Ordförande: Martin Sunnqvist
Ledamöter: jesper wasling
 Claus K. berntsen
 Kim Dohm-Hansen
 martin Trägen
 Göran mörner
Adjungerade: ronny Andersen
 wilhelm brummer
 Kaare Seeberg Sidselrud

E-post:  svk@heraldik.se 
Hemsida:  www.heraldik.se/svk

Meddelanden från 
svenska vapenkollegiet

Redaktör: Claus K. berntsen

Teckningar i av SVK fastställd schablon: 
Kim Dohm-Hansen: ansökan 2017:8–
2018:18

Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med beväring av guld och röd tunga, hållan-
de i höger ram en blå stridsyxa.
 SV-446 jONAS TIKKA (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.

Anm.: SNGH har anfört att en glödlampa är en olämplig heraldisk figur.
SVK anser att det visserligen finns skäl att vara försiktig med nya figurer, men att glödlampan har ett till-

räckligt karakteristiskt utseende för att fungera i ett vapen.
 SV-447 wOLFGANG VOLLmEr (2017:25). Sköld: I guld en upprest svart 
björn med röd tunga, i ramarna 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.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-448 jENS-jONATHAN LArNHED (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.

Ansök om registrering av ditt vapen på
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