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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
fEbruArI 2019Nr 24

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 2019.

MIKAEL fAhLESSON, Perth, Australien, ansökan 2017:22 
Sköld: I svart ett avslitet varghuvud inom en månskära, åtföljd ovan 
av tre fyruddiga stjärnor, allt av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt i höger tass hållande en 
hjulorm av guld och i vänster tass en ros av silver.

TOr bILLGrEN, Malmö, ansökan 2018:1
Sköld: I svart en fläkt sekreterarfågel med röd beväring och rött öga, 
åtföljd nedan dexter av en plogbill, nedan sinister av en venetiansk 
bautamask, och därunder av ett stockankare med röd tross, allt av 
silver.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: fem strutsfjädrar, de yttre och den i mitten röda, de 
övriga av silver.
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SEbASTIAN TrENSéN, Linköping, ansökan 2018:7
Sköld: I rött en balkvis ställd sabel korslagd med en ginbalksvis ställd 
pil, båda av silver och överlagda med en femuddig stjärna av silver 
belagd med en blå sexhörning.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande knölsvan med lyftade vingar av silver 
med röd beväring.

SLäKTfÖrENINGEN LEOPArDcLOu Och 
SKOGSKArLArNAS ArMbOrSTSKyTTAr, 
Skänninge, ansökan 2018:12
Sköld: I rött en stolpe av guld belagd med tre röda rosor, åtföljd på 
var sida av en stolpvis ställd leopard.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande arm hållande ett knippe med tre 
armborstpilar, allt av guld, mellan två horn av silver besatta med tre 
gröna påfågelsfjädrar på varje horn.

PATrIK EDVINSSON LEOPArDcLOu, Skänninge, 
ansökan 2018:11
Sköld: I rött fält bestrött med rosor av silver en leopard av guld 
åtföljd ovan av en ginstam av guld belagd med tre röda rosor.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld mellan två horn av 
silver besatta med tre gröna påfågelsfjädrar på varje horn.

OLA SANDbErG, Stockholm, ansökan 2018:3
Sköld: Genom ett spetsigt trebergssnitt delad i svart och guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svart bepansrad hand hållande ett 
blixtknippe av guld.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.
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Pär WANby, Kalmar, ansökan 2018:23 
Sköld: I fält av guld en störtad röd trekant belagd med ett grekiskt 
kors av guld samt däröver en av vågskura bildad svart ginstam.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med röd beväring hållan-
de en röd trekant belagd med ett grekiskt kors av guld.

ThIAGO WILhELM cEDErVALL, upplands Väsby, 
ansökan 2018:17 
Sköld: I guld två svarta cederträd växande från en svart inböjd sänkt 
spets, däröver en svart ginstam belagd med tre solar av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett avslitet griphuvud av guld.

JOhN JONSSON, Stockholm, ansökan 2018:22
Sköld: Delad i blått och guld och belagd med en upprest räv hållande 
en fisk, allt av motsatta tinkturer, och räven med röd beväring.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande drake hållande en hammare, allt av 
guld, draken med röd beväring.

ThOMAS brObOrN, Trollhättan, ansökan 2018:21
Sköld: I svart ett lejon av guld med röd beväring uppstigande från en 
av bågsnitt och fjällskuror bildad bjälke av silver, samt åtföljd dexter 
av en sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld med förlängd nedre spets 
mellan två svarta vingar, vardera belagd med en av fjällskuror bildad 
bjälke av silver.
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STAffAN SuNDqVIST, bromma, ansökan 2018:28
Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en uppkommande röd bro 
med ett torn på var sida, och blått, allt överlagt med ett svärd, blått 
över vågskuran samt av silver och med fäste av guld därunder.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppkommande blå hand hållande en kvist av guld.

KArL-ErIK fOrSSELL, Vadstena, ansökan 2018:25
Sköld: I blått en bjälkvis ställd ordförandeklubba, åtföljd ovan av tre 
femuddiga stjärnor och nedan av en uppslagen bok, allt av silver.

KArL OSKAr GhETTSON, helsingborg, ansökan 2018:24
Sköld: I silver två sparrar, den ena grön och förskjuten åt dexter samt 
överlagd med den andra, som är blå och förskjuten åt sinister.
Hjälmtäcke: blått och grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två korslagda bergsmansyxor med svarta skaft och 
yxhuvuden av silver.

ErIc SVArThJärTA, Lidköping, ansökan 2018:26
Sköld: I guld ett svart hjärta belagt med tre alruneblad av silver ställ-
da i knippe, ovan åtföljt av tre röda femuddiga stjärnor.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande två strypsnaror 
tvinnade av rött och guld.
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cLAES LINDh, Kalmar, ansökan 2018:35
Sköld: I silver ett rött borgtorn nedtill avgränsat av en vågskura och 
belagt med en sockerbeta av silver med blad av guld, åtföljt nedan av 
en blå av vågskura bildad stam belagd med en av vågskuror bildad 
sträng bjälkvis av silver och ovan av en blå ginstam belagd med två 
femuddiga stjärnor av silver och däremellan ett hjärta av guld.
Hjälmtäcke: rött och blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna av guld mellan två blå vingar.

ANNA-KArIN KNIGhT, Alingsås, ansökan 2018:29
Sköld: I silver en röd bjälke, belagd med två femuddiga sporrklingor 
av silver, åtföljd av fyra svarta hästskor med öppningen nedåt.
Hjälmtäcke: rött och svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två röda vingar, vardera belagd med en femuddig 
sporrklinga av silver.

ANDErS MOqVIST, Lund, ansökan 2018:33
Sköld: Delad i blått, vari en åttauddig stjärna av silver, och silver, vari 
tre blå eklöv.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.

EGON LÖVhALL, Nygård, ansökan 2018:31
Sköld: I blått tre hästskor av silver med öppningen uppåt och ställda 
en över två.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre blå lönnlöv i knippe belagda med en hästsko av 
silver med öppningen uppåt.
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MårTEN LuND, Örebro, ansökan 2018:42
Sköld:  I blått en femuddig stjärna, omgiven av fyra stolpvis ställda 
ekblad, allt av guld. 
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: Två korslagda fjädrar, en av guld, en blå.

SIAVOSh DErAKThI, Malmö, ansökan 2018:41
Sköld: I silver en röd ek uppväxande från en av ett bågsnitt bildad röd 
stam belagd med tre eldsflammor av silver, ordnade två över en, samt 
åtföljd ovan av en röd sol och en röd nymåne.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring, i höger 
tass hållande en röd olivkvist.

OLOf SVANbErG, Sollentuna, ansökan 2018:40
Sköld: I blått en svan av silver med utbredda vingar och med svart 
beväring, försedd med en halsring varifrån en hängande lilja, allt av 
guld, stående på ett treberg medelst en vågskura delat i guld och 
blått, vari en ros av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande korsriddare av silver med ett rött 
georgskors på bröstet, med utsträckta händer, i höger hand hållande 
en druvklase med gröna blad och druvor av guld, i sinister en svart 
ekoxe.

ANDrE GuLDhJärTA, Malmö, ansökan 2018:36
Sköld: I grönt en svan och en upprest panter, båda av silver och 
motvända, hållande ett hjärta av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En ros med bladförsedd stjälk av guld mellan två 
gröna vingar med vingpennor av silver.
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brOr bÖrJE SJÖbErG, Gnesta, ansökan 2018:45
Sköld: Genom ett höjt trebergsnitt delad i blått och guld, vari ett 
grönt fallande sjöblad.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett grönt fallande sjöblad mellan två vingar av silver.

ANNA PETErSSON, Kristianstad, ansökan 2018:46
Sköld: I rött två bjälkvis ställda och stolpvis ordnade brödlimpor av 
guld.

TOMMy ErIKSSON, uddevalla, ansökan 2018:47
Sköld: I svart ett utåtseende gumsehuvud av silver åtföljd ovan av en 
femuddig stjärna och nedan av en sol och en måne, allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart fackla, brinnande med eldslåga av guld, 
mellan två svarta gumsehorn.

MIchAEL JONES, Sala, ansökan 2018:43
Sköld: I blått en krona åtföljd till sinister av två avkortade bjälkar av 
guld.
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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 23 (Vapenbilden 115:2018). 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-449 KJELL LEKEby (2017:8). Sköld: I silver en upprest 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 korpvingar.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-450 rEyMOND GryVEKEN (2017:9). Sköld: I silver en från mark upp-
växande ek, åtföljd ovan av en sol, allt svart. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälm-
prydnad: fem från mark uppväxande ekar, allt svart.

bJÖrN hJErNquIST, Klintehamn, ansökan 2018:48
Sköld: I guld en röd björn och en röd gumse, båda uppresta och 
motvända.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En sittande röd berguv.

JAcK hALVOrSEN, helsingborg, ansökan 2018:49
Sköld: I blått ett framifrån sett vikingaskepp av silver, seglande på en 
av vågskura bildad blå stam fem gånger av vågskuror delad i blått och 
silver samt ovan åtföljd av en femuddig stjärna och en yxa, båda av 
silver.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två röda drakhuvuden vända från varandra.

KArIN JOhANNESSON, uppsala, ansökan 2018:56
Sköld: I blått en kalk av silver med en ur kalken uppväxande naturlig 
lilja av guld.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.
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 SV-451 JOhANNES SWärDh (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.
 SV-452 PEr-OLOf PErSSON (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 med obehandskade händer av 
silver hållande två korslagda åskviggar av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-453 JOEL cArVAJAL (2017:20). Sköld: Av ett omvänt essnitt styckad i sil-
ver, vari en svart grip med röd beväring, och grönt, vari en i försvar liggande hund av 
silver med röd beväring och rött halsband. Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: En sol av guld mellan två svarta örnvingar med vingpennor av guld.

Anm.: blasoneringen justerad.
 SV-454 TOrbJÖrN hEDbErG (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 eldsflamma, allt mellan två vingar av silver 
beströdda med gröna fyrbladingar.
 SV-455 JESPEr bJÖrK (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.
 SV-456 PILAfÖLJET (IDEELL fÖrENING) (2017:28). Sköld: Ginstyckad 
i rött, vari två korslagda pilar av guld, och guld, vari ett svart pilträd.
 SV-457 JAcOb DAhLbEcK (2017:29). Sköld: Av dalsnitt delad i blått, vari en 
nedkommande sol av guld, och silver, vari en blå av vågskura bildad sänkt bjälke.
 SV-458 MAGNuS hOLMqVIST (2017:30). Sköld: I silver en röd ginbalk, åt-
följd ovan av en svart tjädertupp med röd näbb och klor av guld, och nedan av ett svart 
vattenhjul med axeltapp av guld. Hjälmtäcke: rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Tre 
röda ekblad.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-459 OSKAr ErIKSSON (2017:32). Sköld: I blått en höjd sparre av silver, 
därunder ett avslitet kronhjortshuvud av silver med svarta horn. Hjälmtäcke: blått fodrat 
med silver. Hjälmprydnad: En svart hjortkrona med en runt hornen slingrande blad-
ranka av silver.
 SV-460 ANDrEAS rOSEMArKEr (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 hjorthuvud 
med hals av guld med röd beväring.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-461 rAMON brAVO-GONzALEz (2017:35). Sköld: I blått en av våg-
skuror bildad bjälkvis ställd höjd sträng av silver, åtföljd ovan av en mexikansk steg-
pyramid av silver mellan två rundlar av guld och nedan av tre korslagda nycklar mellan 
tre vikingaskepp av guld med seglen belagda med ett svart kors.
 SV-462 rIKArD JANDErhOf (2017:36). Sköld: I rött, en ginbalk av guld 
belagd med tre röda rosor med blombotten samt foderblad av guld, åtföljd ovan av två 
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korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver och nedan av ett liljekors av guld. Hjälm-
täcke: rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en av guld mellan två röda.
 SV-463 GAbrIEL rINDbOrG (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 upp-
stigande krönt kvinnohuvud av guld.
 SV-464 MIKAEL hAGANSbO (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 upp-
stigande svärd av guld.
 SV-465 MIKAEL LuNDbErG (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. 
 SV-466 JAN KLINT (2017:40). Sköld: Delad i blått och grönt genom två i man-
telsnitt ställda strålar, mötande den nedre spetsen av en tiouddig stjärna och åtföljd ned-
an av ett ankare med tamp, allt av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmpryd-
nad: Två flaggstänger av guld med var sin tretungad blå flagga belagd med en tiouddig 
stjärna; tungorna blå, av guld och gröna.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-467 OScAr ALM (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 örnhuvud hållande en blixt 
i näbben, allt av guld och örnhuvudet med röd beväring.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-468 MATS SJÖGrEN (2017:42). Sköld: I blått en balkvis stående 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 fembladiga grenar av 
guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-469 LEIf OxENMyr (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. 
 SV-470 rOGEr zIrKELbAch (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. 
 SV-471 GÖTEbOrGS hErALDISKA SäLLSKAP (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 hål-
lande 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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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 2017:22–
2018:56

 SV-472 PETEr KrONhOLM (2018:2). Sköld: I blått en sittande varg med 
uppåtriktat huvud av silver med röd beväring åtföljd nedan av en av vågskuror bildad 
bjälke av silver. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två svarta drakvingar. 

Anm.: blasoneringen justerad.
 SV-473 SIMON SILWEr (2018:5). Sköld: Ginstyckad i rött, vari tre pilar av sil-
ver i knippe, och silver, vari ett par röda kronhjortshorn. Hjälmtäcke: rött fodrat med 
silver. Hjälmprydnad: fem strutsplymer, varav tre röda och två av silver. 
 SV-474 MATTIAS hOLST (2018:6). Sköld: Genom en vågskura styckad i silver, 
vari en balkvis ställd gående 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 örnvingar. 
 SV-475 LArS JENNErSTåL (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. 
 SV-476 MATS WENDT (2018:9). Sköld: I guld fem i kors ställda röda droppar. 
 SV-477 rIchArD NILSSON (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. 
 SV-478 JOSEf hOLEcEK (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. 
 SV-479 ANDrEAS LArSSON (2018:16). Sköld: I silver en balkvis ställd stör-
tad 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. 
 SV-480 JAN LOfJärD (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 sten-
bockshorn av guld växande ur en grön eklövskrans. 


