
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, Hantverkargatan 9 D, 261 51 Landskrona. Sista dag för invändning
är den 5 november 2008.
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Stefan Åman, Skärblacka
Ansökan 2007:16
Sköld: I guld tre av vågskuror bildade röda ginbalkar och däröver en röd
ginstam belagd med en ros av silver mellan två motvända avslitna lejon-
huvuden av guld med blå beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta röd och belagd med en ros
av silver, de båda yttre av guld.

Lars Blanksvärd, Länna
Ansökan 2007:30
Sköld: Styckad i rött, vari ett balkvis ställt svärd av silver, och silver, vari
ett blått lejon.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En vildman av silver med grön björklövskrans på huvudet
och kring länderna, hållande framför sig en blå yxa och en blå spade lagda
i andreaskors.
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Claus Berntsen, Lund
Ansökan 2007:34
Sköld: Genom ett utböjt kors av guld, kvadrerad i blått, vari en upprest
björn av guld, och i rött, vari ett liljekors av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd björn med beväring av guld i ramarna
hållande ett liljekors av silver.
Motivering av beslut: Vapenkollegiet anser nykomponerade vapen innehållande kvadrering

med kors principiellt acceptabla. Som helhet måste vapnets unicitet bedömas efter sedvanliga

grunder. När det gäller kvadrerade vapen tillkommer, för att vapnet skall kunna godkännas,

att sköldemärket i vart och ett av fälten inte är identiskt med redan existerande vapen, som

antagaren inte har rätt till. Vapen Berntsen uppfyller dessa krav.

Ledamoten Berlin är skiljaktig och anför följande: Kvadrering är en av de grundläggande

uppdelningarna av en vapensköld och står, liksom andra häroldsbilder, till förfogande vid

skapande av nya vapen. Kvadrering har dock sedan mycket lång tid tillbaka kommit att få

en särskild användning som den främsta metoden för sammanställning av två eller flera

självständiga vapen. Sådana sammanställningar förekommer bland annat då vapenbäraren

i sin person förenar rätten till flera furstliga eller adliga titlar och därmed tillhörande vapen.

Kvadrering har i Sverige och andra länder också varit vanligt då en adelsman erhållit en så

kallad vapenförbättring vid upphöjande till en högre värdighet.

Att genom kvadrering få ett nyskapat vapen att framstå som sammansatt av flera

självständiga vapen eller som resultatet av en vapenförbättring kan inte anses vara godtagbart

utifrån god heraldisk sed. Endast om ett kvadrerat vapnet primärt inte ger detta intryck kan

det anses som acceptabelt.

Vapen Berntsen framstår för mig som sammansatt av två självständiga vapen. Att

kvadreringen skapats genom ett kors förtar inte detta intryck. Jag anser därför att vapnet

inte kan godkännas för registrering.

Mikael Virdelo, Växjö
Ansökan 2007:52
Sköld: I rött ett lodjur av guld med svarta fläckar och beväring av silver
stående på ett treberg av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött armborst, upp till bågsträngen omslingrat av två
lindkvistar av guld.
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Bengt Wilhelm Mannbro, Svanesund
Ansökan 2007:64
Sköld: I blått en medelst tinnskura ovan och bågskura nedan bildad bjälke
av guld, åtföljd ovan av fyra spetsrutor av silver och nedan av en framifrån
sedd båt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett roder av guld med svarta beslag och röda spikhuvuden.

Mikael Lostedt, Glumslöv
Ansökan 2007:55
Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld med röda fläckar och röd
beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två vesselhorn delade i guld och blått.
Motivering av beslut: Jämfört med vapnet I blått ett avslitet lejonhuvud av guld (adl. ätten

Blåfield) skulle vapnet I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld vara alltför likt för att fungera

som kännetecken för en annan släkt. Lodjurshuvudets fläckar, som genom att

de blasoneras ingår i vapnet, gör emellertid att vapnet Lostedt inte är förväxlingsbart med

ätten Blåfields vapen.

Richard Hammarström, Järfälla
Ansökan 2007:56
Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå stolpe, åtföljd dexter av tre röda
liljor och sinister av en svart hammare med rött skaft.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En plym av naturfärgade påfågelfjädrar.

Jonas Per Andersson, Vårby
Ansökan 2007:63
Sköld: Tre gånger ginstyckad i guld, vari ett svart griphuvud, rött, silver,
och blått, vari en hermin av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En gående naturfärgad hermelin med rött halsband.
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Krokeks kloster
(Krokeks hembygdsförening)
Ansökan 2007:70
Sköld: I rött en av vågskuror bildad bjälke åtföljd ovan av en ek med
krokig stam och nedan av tre korsade kors ställda två över ett, allt av guld.

Artur Burup, Stockholm
Ansökan 2007:66
Sköld: Kluven i rött, vari en pilbåge av guld med sträng av silver, och guld,
vari en svart ruta.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre sädesax av guld mellan två röda oxhorn med toppar
av guld.

Lars-Gunnar Gårdö, Nyköping
Ansökan 2007:67
Sköld: Delad i två fält, det övre i sin tur tre gånger delat i blått, silver, rött,
vari fyra rutor av silver, och silver; det nedre blått, vari en åttauddig
stjärna av guld belagd med en fyruddig röd stjärna.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd tjurkalv med beväring av guld håll-
ande nedre hälften av en avbränd blå åra.

Jan Axel Nordlander, Solna
Ansökan 2007:65
Sköld: Delad i silver, vari en svart häst i språng, och blått, vari sju sexuddiga
stjärnor av silver ordnade som stjärnbilden Karlavagnen.
Hjälmtäcke: Blått, fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En hand av silver hållande ett horn av guld.
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Lars Mannerheden, Karlstad
Ansökan 2007:75
Sköld: Av en blå balk styckad i silver, vari en på vänster ben stående röd
tupp, och guld, vari en blå lilja.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, röd, av silver, och blå; den mittersta
omlindad av ett band av guld bildande ett andreaskors

Harald Paulsson, Täby
Ansökan 2007:77
Sköld: I fält, kluvet i blått och silver, en låga kluven i guld och rött,
genomborrad av ett bjälkvis ställt svärd av guld med rött fäste och upp-
skjutande från ett treberg av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Blått, fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande blå hund med röd beväring och halsband
av guld hållande ett stolpvis ställt svärd av guld med rött fäste med
vänster tass om fästet och med höger om klingan.
Motivering av beslut: Tinkturmöten skall så långt möjligt undvikas. Mötena mellan guld

och silver är här tillräckligt begränsade för att vara förenliga med god heraldisk sed.

Göran Heckler, Malmö
Ansökan 2007:79
Sköld: I rött en spets av guld belagd med en röd stridshandske och ovan
åtföljd av två avslitna griphuvuden av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En grip av guld med röd beväring.

Olof Sunnqvist, Ljungby
Ansökan 2007:72
Sköld: I blått en bjälke av silver åtföljd ovan av en stolpvis genomgående
ekstam med två blad och nedan av fem balkar, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Inom en blå hägnad en ek av guld med ekollon av silver.
Martin Sunnqvist har ej deltagit i handläggningen av detta ärende.
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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 2
februari 2008 (Vapenbilden 72:2008). De anförs här med registreringsnummer,
antagarens efternamn, ansökningsnummer samt blasoneringen med eventuell justering
till följd av Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik yttrande och
Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.

SV-30 Sparrlöf (2007:11) Sköld: I silver en blå sparre belagd med ett tandat blad av silver. Hjälmtäcke: Blått

fodrat med silver. Hjälmprydnad: En grön lagerkrans mellan två oxhorn, dexter delat i silver och blått, sinister

delat i blått och silver.

SV-32 Lundström (2007:20) Sköld: Delad i silver, vari i posten tre gröna kopplade trekanter ställda två över

en, och grönt, vari i ginposten tre kopplade trekanter av silver ställda två över en, av en av vågskuror bildad bjälke

av silver ovan avgränsad med en grön vågskuresträng. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: Tre från

samma punkt uppväxande grankvistar av silver överlagda med tre gröna kopplade trekanter ställda två över en.

SV-34 Arosilta (2007:40) Sköld: I grönt en av vågskuror bildad ginbalk av silver, överlagd med ett fristående

krenelerat brospann av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande

svan av silver med lyftade vingar och med röd beväring.

Mathias Rosholm, Malmö
Ansökan 2008:1
Sköld: I guld fem i kors ställda röda rosor över en av en bågskura bildad
röd stam.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: På en kulle en på ett kors spaljerad rosenbuske, allt grönt,
med fem röda rosor.

Rasmus Jonlund, Stockholm
Ansökan 2008:2
Sköld: I rött fyra liljor, ställda en, en och två, mellan två stolpvis ställda
fjäderpennor med fanet vänt inåt, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppskjutande rött örnhuvud med beväring av guld, i
näbben hållande en stång av guld med en röd vimpel belagd med fyra
stolpvis ställda och bjälkvis ordnade liljor av guld.
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SV-35 Hedqvist (2007:44) Sköld: I blått fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld en upprest varg av silver

med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälm-

prydnad: En uppstigande varg av silver med röd beväring, i tassarna hållande en skogshuggaryxa av silver.

SV-37 Swedenhammar (2007:49) Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå

hammare, och blått. Hjälmtäcke: Blått och rött hjälmtäcke fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött armborst

med svart båge och sträng samt med en svart pil med spets av guld mellan två oxhorn av guld.

SV-38 Gullberg (2007:51) Sköld: I silver ett störtat smalt blått gaffelkors åtföljt av en röd harpa, en röd

eldsflamma och ett blått städ. Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Två korslagda blå

hammare med röda skaft.

SV-39 Nykvarns byförening (2007:58) Sköld: I svart fyra framkommande högerunderarmar, vardera med

handen greppande moturs om handleden framför sig och därmed tillsammans bildande en snedruta, allt av silver.

Motivering av beslut: Registrering av skölden har inte ansetts förhindrad av att en liknande komposition användes

som symbol för nordisk samverkan under andra världskriget.

SV-40 Westergård (2007:59) Sköld: I silver en blå balk belagd med en kavle av guld och åtföljd ovan av

ett rött ankarkors. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av guld

med svarta fläckar och med röd beväring, i höger tass svingande ett svärd av silver med blått fäste.

SV-41 Lundgren (2007:61) Sköld: I fält, kluvet i guld och svart, en lilja åtföljd ovan av två liljekors, allt

av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn, vartdera besatt med

två eklöv av guld. Motivering av beslut: Skölden har inte bedömts vara förväxlingsbar med: I grönt en lilja, åtföljd

ovan av två ankarkors, allt av silver (Hesselroth, SVR 11-1963). Även om den grundläggande kompositionen i

vapnen är densamma, är skillnaderna i korstyp, klyvningen och tinkturerna tillräckliga för att skilja vapnen åt.

SV-42 Podmogaev (2007:62) Sköld: I blått en på en stam av guld gående utåtseende varg åtföljd ovan av en

åttauddig stjärna, allt av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: En lyra av guld krönt

av en åttauddig stjärna av silver.

Avslag på ansökningar om registrering av
vapen i Svenskt Vapenregister
Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av
adjungerade ledamöter, beslutat avslå ansökningar beträffande följande vapen.

Ansökan 2007:35. Sköld: I fält, styckat i silver och grönt, en orrstjärt av den styckande
skuran kluven i rött och silver.

Sköldemärket har bedömts vara förväxlingsbart med det sköldemärke som Nils
Kettilsson och Kristiern Nilsson (Vasa) förde, se Raneke: Svenska medeltidsvapen II s.
634. Det äldre vapnet är väl inarbetat och ansett och har därmed, trots sin enkelhet och
oklarheten om vad sköldemärket ursprungligen symboliserade, ett stort skyddsomfång.
Därför hindra styckningen och tinktursättningen inte att det yngre vapnet kan uppfattas
som en otillräcklig differentiering av det äldre.
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Rättelser
Meddelanden från Svenska vapenkollegiet nr 2, februari 2008, s. 5-7: Registrerings-
nummer för vapen införda i Svenskt Vapenregister har angivits på formen SVK-X, skall
vara SV-X; s. 5: blasonering av sköld för slutligt godkänt vapen SVK-7 Pilblad skall vara:
I rött en pilspets av guld åtföljd ovan av två treblad av silver.

Svenska Vapenkollegiet
Martin Sunnqvist, ordf.
Lars C Stolt
Clara Nevéus
Jens Christian Berlin
Eric Bylander

Adjungerade ledamöter:
Ronny Andersen
Wilhelm Brummer
Kaare Seeberg Sidselrud

Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet
Redaktör: Jens Christian Berlin
Vapenteckningar i av SVK fastställd schablon: Carl Anders Breitholtz: ansökan 2007:70,
72; Magnus Bäckmark: ansökan 2007:16, 30, 55, 56, 63, 65, 77, 2008:1, 2; Thomas Falk:
ansökan 2007:34, 52, 64, 66, 67, 75, 79.

e-post:
svk@heraldik.se
hemsida:
www.heraldik.se/svk

Ansökan 2007:60. Sköld: Genom ett blått georgskors, kvadrerad i guld, vari ett blått bomärke
(en blå symbol) uppbyggt av ett fristående andreaskors förenat med tre bjälkvis ställda
strängar, den övre sammanfogande korsets övre armar, den mellersta överlagd korsvinkeln och
den understa inkommande från korsets nedre dexterarm, och i silver, vari sex samman-
länkande röda spetsrutor ställda tre över tre.

Vapenkollegiet anser nykomponerade vapen innehållande kvadrering med kors prin-
cipiellt acceptabla. Bomärken har i äldre sigill ofta satts in i sköldar, men de utgör inte av
den anledningen heraldiska symboler. För att bomärken skall kunna ingå i nyantagna
heraldiska vapen måste de gå att beskriva enkelt, klart och tydligt med heraldikens
begreppsapparat. Den beskrivning som man tvingas göra i förevarande fall är så kompli-
cerad att det står klart att symbolen ligger utanför det heraldiska bildspråket. Vapnet
kan därför inte godkännas såvitt avser det första och fjärde fältet.

Ansök om registrering av ditt vapen på

www.heraldik.se/svk


