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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
SEPTEmbEr 2020Nr 27

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 2020.

DANIEL ÖhmAN, Stockholm, ansökan 2018:30 
Sköld: I blått ett lejon av guld, belagt med tre blå hjärtan, två över ett, 
och hållande ett hjärta av guld.
Hjälmtäcke: rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre röda strutsplymer.

PEhr EmIL WåLLbErG, Farsta, ansökan 2018:32
Sköld: I svart tre uppskjutande sänkta spetsar av silver, den mittersta 
nederst överlagd de yttre, åtföljda ovan av en femuddig stjärna av 
guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Två renhorn av silver.

Anm.: Ersätter preliminärt godkännande i meddelanden nr 25, september 2019.
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IrEN ULLSTrÖm, Skara, ansökan 2019:37
Sköld: I svart tre framifrån sedda får av silver, åtföljda nedan av en av 
en karvskura bildad tre gånger av karvskura i silver, svart, guld och 
svart delad stam.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En guckusko av guld.

SOFIA WIbErG, Gyttorp, ansökan 2019:44
Sköld: I grönt en kompassros med sex väderstreck av guld och svart 
åtföljd ovan av en av en grankvistskura bildad ginstam av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En snigel med snäcka av guld.

PEr rIchArDSON, mariestad, ansökan 2019:39
Sköld: I grönt en kuggkrans, därinom två korslagda störtade nycklar 
över ett nyckelhål, allt av guld, åtföljt ovan av tre strålande rundlar, 
allt av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: mellan två hjorthorn av guld besatta med vardera 
tre gröna humlekottar, tre gröna eklöv framför tre uppkommande 
kornax av guld.

NATALIE ÖrjES, Djurås, ansökan 2019:30
Sköld: I guld en svart kronhjort åtföljd av en grön post vari tre stolp-
vis ordnade kyrkklockor av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart kronhjort.
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FrEDrIK rEhNbErG, handen, ansökan 2019:52
Sköld: I svart en över ett treberg av guld springande ren av silver med 
röd beväring försedd med en halsring med tre almblad, allt av guld, 
åtföljd ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två röda renhorn.

PETEr FALKENäNG, Stockholm, ansökan 2019:48 
Sköld: I grönt en fläkt falk med beväring av guld hållande i klorna en 
öppen krona av guld.
Hjälmtäcke: Grönt och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: mellan två röda vingar, belagda med två av vågskuror 
bildade bjälkar av guld, ett svart treberg, varifrån ett störtat i treber-
get nedstucket svärd av guld.

STEFAN DOLLSéN, Kungsör, ansökan 2019:51
Sköld: I svart ett utåtseende oxhuvud med två korslagda spikar mel-
lan hornen, allt av guld och inom en infattning av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lagerkrans av guld.

mIKAEL NyGrEN, Eskilstuna, ansökan 2019:49
Sköld: I blått en balk av silver belagd med fem stolpvis ställda röda 
hjärtan, åtföljd på båda sidor av en balkvis ställd sträng av guld samt 
ovan av en balansvåg och nedan av en lilja, båda av silver.
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chrISTOFFEr rONGVE, Vällingby, ansökan 2019:56
Sköld: I rött en dubbelyxa, omgiven av en infattning i form av en 
kedja, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två röda nedtill förenade oxhorn varifrån en uppväx-
ande vitsippa med pistiller av guld, blomblad av silver och grön stjälk.

LOrD* ULF SKEI, borlänge, ansökan 2019:54
Sköld: medelst en balk av silver styckad i rött, vari en drake, och blått, 
vari ett lejon, allt av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två blå oxhorn.

* Detta är ett av Skatteverket i folkbokföringen registrerat förnamn.

LArS mOLIN, Karlshamn, ansökan 2019:53
Sköld: I rött ett lejon av silver hållande en ekkvist av guld samt 
uppstigande från en av en tinnskura bildad stam delad medelst en 
vågskura i murverk av guld, och blått.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande svärd av silver mellan två röda 
örnvingar.

jAN KÖNIG, Stockholm, ansökan 2019:55
Sköld: I blått en krönt man, i högra handen hållande en spira och 
med vänstra handen i sidan, stående på en kulle, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, hållande en spira 
av guld, allt mellan två blåa plymer.

Anm.: Vapnet är baserat på ett sigill som blasius König, borgmästare i Karlskrona, 
undertecknade sin trohetsed med år 1688 (se Vapenbilden nr 74, 2008, s. 15 samt Eder, 
volym 98, riksarkivet).



n r  2 7  2 0 2 0  M e d d e l a n d e n  f r å n  s v e n s k a  v a p e n k o l l e g i e t  5

mATS OLSSON, Staffanstorp, ansökan 2020:1
Sköld: Kvadrerad i grönt och guld samt belagd med ett störtat ekblad 
av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett ekblad kvadrerat i guld och grönt.

FrEDrIK VAN KESbEEcK ANDErSSON, Skanör, 
ansökan 2019:57
Sköld: I guld två svarta medelst vågskuror bildade flanker, däremellan 
ett svart körsbärsträd med gröna blad och röda bär.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett andreaskors av guld, överst besatt med en lyra 
omgiven av en lagerkrans, allt av guld.

martin Sunnqvist har inte deltagit i beslutet.

VIOrEL OcTAVIAN cIUPITU, Finnerödja, ansökan 
2019:59
Sköld: I rött en passare av silver med nedåtriktade armar och med en 
sol av guld mellan armarna.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två vingar av silver.

ULF mÖLLEr, Vellinge, ansökan 2019:58
Sköld: I guld en röd stam samt ett över skuran uppskjutande spänt 
armborst av motsatta tinkturer, vars pilspets balanserar en röd våg.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två vingar av guld med röd stam, vardera belagd med 
ett rött möllejärn.
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rObErT FAbIAN, borås, ansökan 2020:5
Sköld: I svart en störtad nyckel med sinistervänt ax och med ett 
patriarkalkors i nyckelns grepp, åtföljd av tre sjuuddiga stjärnor, två 
över en, allt av silver. 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: En gående utåtseende varg av silver.

jONAS SyréN, Sollentuna, ansökan 2020:4
Sköld: I guld en stolpvis ställd grön syrenkvist med blomklase av 
purpur.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande sjöjungfru av guld i vardera handen 
hållande en grön syrenkvist med blomklase av purpur.

LEIF hELLSTrÖm, Tullinge, ansökan 2020:3
Sköld: I blått en av mantelsnitt bildad ginstam av silver och en av 
bågsnitt bildad stam av silver, belagd med två av vågskuror bildade 
blå bjälkar.

OLA LINDAhL, Laholm, ansökan 2020:2
Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med en uppväxande lind av 
silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tredelad solfjäder av silver, blått och silver, avslu-
tad upptill av en karvskura med sju spetsar vardera besatt med ett 
lindblad av silver.
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PATrIK ÖSTmAN, Falun, ansökan 2020:8
Sköld: I fält kluvet i guld och blått två korslagda pilar av motsatta 
tinkturer och med röd spets respektive spets av silver, åtföljda dexter 
av ett rött kopparmärke och sinister av ett järnmärke av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppflygande svart berguv.

KIm NyDAhL, Kattarp, ansökan 2020:9
Sköld: I blått två korslagda drabantvärjor av silver med byglarna 
vända utåt, åtföljda ovan av en tilltagande måne och på sidorna samt 
nedan av tre naverlönnsblad, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med stängd mun och 
framtassarna på hjälmbindeln.

PEr FAhLéN, Enskede, ansökan 2020:11
Sköld: I blått en grip av silver med röd beväring hållande en lax av sil-
ver, åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, medelst vågskura 
delad i silver och rött.

PONTUS STrÖmbErG, Alingsås, ansökan 2020:7
Sköld: I svart en balk av guld belagd med en svart korp och åtföljd av 
två fyruddiga stjärnor av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande drake av silver hållande en krona av 
guld.
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jOhAN hArGEhäLL, Västra Frölunda, ansökan 2020:12
Sköld: I blått en spets av silver belagd med ett blått hjärta, åtföljd 
dexter av en sol av silver, sinister av en lyra av silver och nedan av en 
av en vågskura bildad stam medelst vågskura tre gånger delad i blått 
och silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En lagerkrans av silver.

ThOrD SKÖLDEKrANS, Lidingö, ansökan 2020:13
Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari ett avhugget 
rött drakhuvud och ett avslitet svart björnhuvud med röd beväring, 
och blått, vari en stork av silver med röd beväring och med en orm av 
guld i näbben.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En bepansrad arm med obehandskad hand av silver, 
hållande en yxa av silver med svart skaft, allt mellan två vesselhorn 
delade i blått och guld respektive guld och blått.

ronny Andersen har inte deltagit i beslutet.

EVA cArLSSON, jönköping, ansökan 2020:14
Sköld: I silver en inböjd röd spets belagd med en ros av guld och 
åtföljd av två blå liljor.

jONAS PErSGAArD, Skanör, ansökan 2020:15
Sköld: I guld en sänkt blå sparre överlagd en röd störtad sparre.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av guld och blå.
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mArcEL ULVErSKIOLD NOrDSTIErNEhEIm, 
Lessebo, ansökan 2020:16
Sköld: I svart ett genomgående vikingaskepp av silver seglande på en 
av vågskura bildad röd stam, åtföljd ovan av en sjuuddig stjärna av 
silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppåtriktat varghuvud av guld med röd beväring 
mellan två svarta horn.

cArL jOhAN STIUVhArT, Östersund, ansökan 2020:18
Sköld: Av en treradig av silver och blått schackrutad ginbalk ginstyck-
ad i guld, vari tre blå femuddiga stjärnor ordnade två över en, och 
blått, vari tre korsade spikkors av guld ordnade ginbalksvis.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, hållande i höger 
tass en stridsyxa av guld och i vänster en sporre av guld.

håKAN SVENSSON, Grötö, ansökan 2020:19
Sköld: I blått en fyrbladig propeller av guld, ovan åtföljd av en späck-
huggare av silver med röd tunga.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda röda harpuner med spetsar av silver 
mellan två vingar av silver med blå vingpennor.

mATTIAS hAGmAN, Karlskrona, ansökan 2020:20
Sköld: I blått en ek av guld ovan åtföljd av en åttauddig stjärna mellan 
två sexuddiga stjärnor, alla av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hål-
lande i höger tass ett svärd av guld med klinga av silver och i vänster 
en ekkvist av guld.
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jOhN SäVESjÖ, Kalmar, ansökan 2020:21
Sköld: medelst vågskura delad i guld, vari fem uppväxande gröna 
sävstjälkar, och blått, vari en av vågskuror bildad bjälke av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre staplade böcker med gröna ryggar och blad av 
silver, varpå en sittande uggla av silver med lyftade vingar.

jOhAN bErNE, Torslanda, ansökan 2020:22
Sköld: I fält, ginstyckat i silver och blått, en upprest björn i motsatta 
tinkturer och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas, 
och däröver en blå ginstam belagd med tre rundlar, den i mitten av 
silver och de två yttre av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande björn ginstyckad i blått och silver och 
med röd beväring, i ramarna hållande ett blått timglas.

SArA SzETO f. SUNNO (avser släkten Sunno), Vancouver, 
canada, ansökan 2020:23
Sköld: I blått två motvända svanar av silver med vänster- respektive 
högerfoten mötande varandra, stående på en av ett bågsnitt bildad 
stam av guld belagd med sex hjärtan, ordnade tre, två och ett.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två blå 
vingar.

mAGNUS mOLANDEr, mölndal, ansökan 2020:24
Sköld: I blått ett ankare omslingrat av en delfin, allt av silver, åtföljt 
nedan av en av bågsnitt och vågskura bildad stam av silver belagd 
med ett rött hjärta.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En upprest hummer av guld mellan fyra röda fan-
stänger med tvåuddiga fanor kluvna i silver och blått.

123:2020 Vapenbilden   31
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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

Detta vackra klotband presenterar 
de första 200 registrerade vapnen 
i Svenskt Vapenregister.
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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 Vapenkolle-
giet nr 26 (Vapenbilden 121:2020). 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-540 ThOmAS TOVLAND (2017:4). Sköld: Fyrstyckad i grönt och sil-
ver, i första fältet en eldsflamma av silver, i andra fältet fem blå vattendroppar följande 
varandra i cirkel, i tredje fältet fem blå vimplar följande varandra i cirkel, i fjärde fältet 
ett humleblad av silver. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett avslitet 
svart griphuvud med röd beväring.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-541 LOrD* LAzzE XErXES EVENThéN (2017:31). Sköld: I svart ett 
svävande andreaskors med en ginbalksvis ställd tvärslå på övre dexter arm, samt åtföljd 
ovan sinister och nedan dexter av två hakar, allt av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En ek med en krona runt stammen, båda av guld.

Anm.: Detta är ett av Skatteverket i folkbokföringen registrerat förnamn.
 SV-542 EDDy FONyODI (2017:43). Sköld: I guld en röd genomgående sten-
portal med öppna portar; i portalens mitt en blå rundel belagd med tre i knippe ställda 
veteax av silver. Hjälmtäcke: rött och blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En blå kom-
passros med kompassnål av guld pekande i nord-sydlig riktning, mellan två vingar av 
guld.
 SV-543 LArS bErGLUND LANGE (2019:14; avser enbart hjälmtäcke och 
hjälmprydnad). Sköld: Se SV-401. Hjälmtäcke: rött och grönt fodrat med silver och 
guld. Hjälmprydnad: En upprest grön sköldpadda belagd med en röd rundel med bård 
av guld, belagd med ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en 
rundel av silver.
 SV-544 GUSTAV FrOSTEbLAD (2019:23). Sköld: I grönt ett blad av silver 
belagt med ett grönt latinskt kors. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: 
Ett blad av silver, belagt med ett grönt latinskt kors, mellan två gröna blad.
 SV-545  rASmUS GrIPENFrID (2019:24). Sköld: I guld en blå grip med röd 
beväring åtföljd nedan av två sammanväxta gröna olivkvistar. Hjälmtäcke: blått fodrat 
med guld. Hjälmprydnad: Tre uppväxande röda rosor med gröna stjälkar och blad.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-546 ALbIN hILLbErG (2019:25). Sköld: I grönt ett upprest krönt bevingat 
lejon av silver, med krona och beväring av guld. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: Ett krönt bevingat lejon av silver, med krona och beväring av guld, hål-
lande i höger tass ett svärd och i vänster ett ankare, båda av guld.
 SV-547 ANDErS rAmSTEDT (2019:26). Sköld: Genom mantelsnitt delad i 
svart och guld, vari en fläkt svart korp med röd beväring, ovan åtföljd av ett rött gre-
kiskt kors med svagt utböjda ändar på korsarmarna. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: Ett uppstigande svart hästhuvud med häststjärna och manpansar av sil-
ver, allt mellan två korpvingar av guld.
 SV-548 jOAchIm EcKErSTrÖm (2019:27). Sköld: I guld en röd ginbalk, 
belagd med tre ekollon av guld, åtföljd ovan av en röd ekorre hållande ett svart ekollon, 
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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

Detta vackra klotband presenterar 
de första 200 registrerade vapnen 
i Svenskt Vapenregister.
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och nedan av två av vågskuror bildade röda bjälkar. Hjälmtäcke: rött fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: En röd berguv med lyftade vingar och beväring av guld.
 SV-549 jErKEr hINDGrEN (2019:28). Sköld: I grönt en hind, till sinister 
åtföljd av en upprest gren, båda av silver, över en medelst vågskura bildad stam, genom 
vågskuror fem gånger delad i silver och grönt. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: halsen och huvudet av en hind av silver framför en grön gren med blad 
riktade från hindhuvudet.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-550 VIcTOr rOSENGrEN (2019:29). Sköld: I blått en grenkrans över-
lagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring hållande en grenkrans 
överlagd med tre rosor ställda två över en, allt av guld.
 SV-551 KLOcKSNAcK EXPLOrEr cLUb (2019:32). Sköld: Genom ett av 
en grankvistskura bildat mantelsnitt delad i blått, vari två antika kronor av guld, och 
silver, vari en svart antik krona, därunder en av en vågskura bildad blå stam.
 SV-552 brUzELIANSKA SLäKTFÖrENINGEN (2019:33). Sköld: I guld 
en herde med ansikte och händer av silver, svart hår och skägg samt blå klädnad, stående 
på blå mark och bärande ett lamm av silver över axlarna samt i höger hand hållande en 
svart stav.
 SV-553 jULIAN rITTErmANN (2019:34). Sköld: I fält kluvet i svart och sil-
ver schackpjäsen springare av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: Ett knippe med fem svarta eklöv belagt med en hästsko av guld, allt sam-
manknutet av ett band schackrutat i rött och guld.
 SV-554 ANDrEAS hOLmbErG (2019:36). Sköld: I guld en med gröna lati-
tuder och longituder markerad jordglob av guld belagd med en uppåtflygande röd duva, 
och åtföljd nedan av en av ett inböjt störtat sparrsnitt bildad röd stam.

Anm.: blasoneringen justerad. jfr Uppsala universitets vapen gällande blasoneringen av jordgloben.
 SV-555 jONAS TÖrEmAr (2019:38). Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt de-
lad i silver, vari tre röda björklöv, ett över två, och blått, vari ett gudslamm av silver med 
en gloria av guld, bärande på en stång prydd med ett klöverbladskors av guld, huvudet 
sinistervänt. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: halsen och huvudet av 
en bagge av silver..

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-556 mIrANDA STrÖmbErG (2019:40). Sköld: Genom en bjälke av sil-
ver, belagd med två genomgående rep, ett rött och ett blått, som är förenade i en knut på 
mittten, delad i blått, vari en leopard av guld med röd beväring, och rött, vari en sinis-
tervänd gående utåtseende drake av guld med blå beväring. Hjälmtäcke: rött fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: Tre liljor av guld ställda en över två mellan två blå vingar.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-557 OLA hOLmGrEN (2019:41). Sköld: Genom en av vågskura och båg-
snitt bildad ginbalk av silver ginstyckad i blått, vari en sol av guld belagd med tre röda 
pilar i knippe, och grönt, vari en ekkvist av guld. Hjälmtäcke: blått och grönt fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En tvåbladig ört med klocklik kalk av guld mellan två vingar, varav 
dexter vinge är grön med vingpennor av guld och sinister vinge är blå med vingpennor 
av guld.
 SV-558 bENGT PErSSON (2019:43). Sköld: I gråverk av rött och silver, en röd 
stolpe belagd med en nyckel av guld med tvärslå på skaftet. Hjälmtäcke: rött fodrat med 
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silver. Hjälmprydnad: En björk av silver med svart teckning och med blad av guld på en 
röd kulle.
 SV-559 jESPEr DEVrEr (2019:45). Sköld: I svart en uppåtvänd dynggrep av 
guld omslingrad av två ormar av guld med röd beväring och med mot vandra vända 
huvuden, nedtill åtföljda av två sjuuddiga stjärnor av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En störtad bevingad ullsax av guld med svarta vingar.
 SV-560 ALEXANDEr mALmAEUS (2019:46). Sköld: I blått ett treberg av 
silver belagt med en av en bågskura bildad svart stam, åtföljt ovan av en sexuddig stjärna 
av guld. Hjälmtäcke: rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppkommande arm av 
silver i handen hållande en pryl av silver med blått handtag genomstickande ett stycke 
rött läder.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-561 hUbErT DANIELSSON (2019:47). Sköld: I guld ett svart vildsvin 
med röd beväring, åtföljt ovan av en svart ginstam belagd med en gående naturlig leopard 
av guld med svart teckning och nedan av en av ett sänkt mantelsnitt bildad svart stam 
belagd med ett ankhkors av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett 
ankhkors av guld mellan två svarta törnrosgrenar uppväxande som horn. 
 SV-562 hANNA GUNNArSSON (2019:50). Sköld: I rött ett stolpvis ställt 
störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en plogbill av guld, åt-
följt på var sida av två uppåt och utåt riktade ekkvistar med blad av guld och ekollon av 
silver. Hjälmtäcke: rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ur en krans av röda nejlikor 
ett uppkommande störtat svärd av silver med fäste av guld och vars spets övergår i en 
plogbill av guld.

rättelser

Nr 16, februari 2015: 
 SV-287 INGE WIGGUr (2014:17). Sköld: I fält, kluvet i silver och grönt, ett tim-
glas mellan två blixtar, däröver en medelst karvskura bildad ginstam, allt av motsatta 
tinkturer. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två motvända gripar av 
guld med drakvingar, draksvansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande en 
svart eldkorg med eldsflamma av guld, därunder en hängande kedja av silver.

Anm.: ändring av fjällskura till karvskura i blasoneringen, jfr Sunnqvist, martin, ”Fjällskura och karvskura” 
i Vapenbilden nr 117, 2019, s. 4-5. ändringen av blasoneringen gjord i samråd med vapenantagaren.

rättelse av tryckfel i blasoneringar i nr 26, februari 2020: 
 SV-527 FrANz jONzON (2019:9). Sköld: medelst en spets mot sinister av sil-
ver, belagd med ett stående utåtseende svart gloson med röd beväring och i munnen hål-
lande en skiftnyckel av guld, delad i rött, vari två uppkommande liar av silver, och blått, 
vari tre stolpvis ställda hammare av silver. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälm-
prydnad: På en grön kulle en nedtill ihopringlad lindorm av silver med röd beväring och 
kluven svans, hållande i höger fot en blå bok och i vänster fot ett svart sädesax.

 SV-528 FrITz jONzON (2019:10). Sköld: Styckad i guld, vari en framkom-
mande röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen 
försedd med en man, allt blått, åtföljd nedan av ett svart fallande sjöblad, och svart, vari 



16 M e d d e l a n d e n  f r å n  s v e n s k a  v a p e n k o l l e g i e t  n r  2 7  2 0 2 0

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:  svensktvapenregister.se

Meddelanden från 
svenska vapenkollegiet

Redaktör: claus K. berntsen

Teckningar i av SVK fastställd schablon:  
Kim Dohm-hansen: 
 ansökan 2018:30, 2019:37, 44, 51, 55, 
57–58, 2020:3–5, 16-19, 21, 23–24
björn Fridén: 
 ansökan 2018:32–2019:33, 39, 48–49, 
52–54, 56, 59–2020:2, 7–15, 20, 22

•Ansök om registrering 
av Ditt vapen på

https://svensktvapenregister.se/

ett halvt kugghjul av guld mötande styckningslinjen, den övre delen även mötande lin-
dormens kropp. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En nedtill ihopring-
lad röd lindorm med blå beväring, krönt med en öppen krona och utmed ryggen försedd 
med en man, allt blått, hållande två korslagda stänger av guld upptill formade som veteax 
och försedda med var sin flaggduk, dexter flagga blå med tre av vågskuror bildade bjälkar 
av guld, sinister flagga av guld med tre blå av vågskuror bildade bjälkar belagda med av 
vågskuror bildade strängar av silver.

 SV-534 jENNy rOSELL (2014:17). Sköld: I rött ett par korslagda kragstövlar 
med tåspetsarna utåt åtföljda ovan av en halvmånekniv med eggen nedåt, allt av guld 
och omgivet av en bård av guld belagd med sju röda rosor. Hjälmtäcke: rött fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En fläkt fågel Fenix av guld uppstigande ur eld med lågor röda och 
av guld.


