
MEDDELANDEN från

SVENSKA VAPENKOLLEGIET

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 2009.

September 2009Nr 5

Kenneth Holmborg, Ingarö
Ansökan 2007:69
Sköld: Genom ett mantelsnitt delad i rött, vari två frånvända
uppkommande lejon av guld, och guld, vari en röd borg med blå port med
beslag och dörrfoder av guld och stående på ett treberg av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En båt av guld med blå reling och med två lagerkvistar
utgående från för och akter.

Claus Berntsen, Lund
Ansökan 2007:34
Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två röda liljekors,
och rött, vari ett avslitet björnhuvud av silver med blå beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd björn med beväring av guld i ramarna
hållande ett liljekors av silver.
Anm. Jfr. Medd. nr 3, September 2008. Det där publicerade preliminärt godkända vapnet

har återkallats och ersatts av detta vapen.
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Conny Bennibring, Borås
Ansökan 2008:10
Sköld: I blått en stolpe av silver åtföljd av två frånvända avslitna
lejonhuvuden av guld och med röd beväring under två rosor av silver med
röd blombotten och gröna foderblad.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två blå örnvingar gemensamt belagda med en ros av
silver med röd blombotten och gröna foderblad.

Andreas Albihn, Urshult
Ansökan 2008:21
Sköld: I silver ett rött lejon med blå beväring mellan framtassarna hållande
en röd åttauddig stjärna och med ett blått band bildande en ögla runt
lejonets bål med ändarna korslagda bakom dess rygg.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En åttauddig stjärna fyrstyckad i rött och silver.
SVK (ledamöterna Stolt, Nevéus, Berlin, Bylander, Wasling) har ansett vapnet acceptabelt

och preliminärt godkänt vapnet. Ledamöterna Sunnqvist och Sagerlund är skiljaktiga och

avslår ansökan, eftersom det blå bandet mot det röda lejonet innebär ett alltför omfattande

färgmöte, som gör vapnet otydligt.

Thomas Söderberg, Västerås
Ansökan 2008:24
Sköld: I blått två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver över ett
treberg med tre lågor, allt av guld, belagt med en röd påsklilja.

Bert Sandberg, Skärplinge
Ansökan 2008:16
Sköld: I guld en på svart mark växande röd hasselbuske med blå nötter.
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Inom en svart hägnad en röd hasselbuske med blå nötter.
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Lars-Olof Mattsson, Uppsala
Ansökan 2008:25
Sköld: I silver en röd tupp med beväring av guld stående på en svart tre-
fotsgryta och med höger fot rörande i denna med en röd slev.
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mellan två röda
vingar.

Bengt Rur, Väddö
Ansökan 2008:27
Sköld: I blått en gående hund av silver med röd beväring och försedd med
rött halsband med koppelring av silver, däröver en genom en vågskura
bildad ginstam av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande hund av silver med röd beväring och
försedd med rött halsband med koppelring av silver, i höger framtass
hållande en nedåtriktad blå spade.

Westergöthlands Handelshus AB, Tidaholm
Ansökan 2008:28
Sköld: I av blått och silver ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer
och med röd beväring, i höger tass svingande en åskvigg av silver och i övre
sinister och nedre dexter hörn av fältets blå del åtföljt av en grankvist av
silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två grankvistar av silver mellan tre spetsar delade i blått
och silver.

Sten Alfvenhjelm, Göteborg
Ansökan 2008:29
Sköld: I guld en av blå kavlar avgränsad stolpe av silver, vari ett störtat
blått svärd, åtföljd av två motvända stående blå lejon med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå oval belagd med ett likarmat kors av silver omgivet
av en bård av guld.



4 Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 5

Anette Danielsson, Älvsjö
Ansökan 2008:31
Sköld: I guld inom en röd bård en blå rundel vari en kerub av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två uppstigande händer av guld hållande en röd rundel.

Jason Carlson, Denton, Texas, USA
Ansökan 2008:32
Sköld: I guld en blå spets belagd med en eldsflamma av guld och åtföljd av
två blå lönnlöv samt däröver en blå ginstam belagd med en månskära i
nedan mellan två eldsflammor, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande blå örn med beväring av guld och med en
eldsflamma av guld på hjärtats plats på bröstet.

Kållands Åsaka socken
Antaget av Mellby-Åsaka Hembygds- och Fornminnesförening.
Ansökan 2008:33
Sköld: I grönt en kärve av guld över en blå stam avgränsad medelst en av
vågskuror bildad smal bjälke av silver.

Andreas Härdelin, Partille
Ansökan 2008:30
Sköld: I blått ett sjölejon av guld hållande en treudd av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett sjölejon av guld hållande en treudd av silver.
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Bertil Wållertz, Zuchwil, Schweiz
Ansökan 2008:36
Sköld: I guld en röd älghornskrona och däröver en av en tinnskura bildad
blå ginstam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande älg med röd beväring delad medelst en
tinnskura i guld och blått.

Niklas Bergenstjerna, Malmö
Ansökan 2009:1
Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i svart, vari en femuddig stjärna
av guld, och guld, vari ett svävande svart treberg.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar, dexter belagd med tre, sinister med två
stjärnor av guld.

Hans Sverredal, Uppsala
Ansökan 2009:2
Sköld: I grönt en störtad spets av silver belagd med en svart korp.

Mats Blom, Norrköping
Ansökan 2009:5
Sköld: I guld en röd fembladig blomma med gul blombotten och gröna
foderblad över en av en femvågig skura bildad röd stam.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött svärd mellan två sädesax 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
kungjorts såsom preliminärt godkända i Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 3
september 2008 (Vapenbilden 75:2008) och nr 4 (Vapenbilden 77:2009). 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-31 Åman (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 lejonhuvuden 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.

SVK godkände vapnet i Meddelanden nr 3, september 2008. Svenska Nationalkommittén för Genealogi och
Heraldik (SNGH) har invänt mot sköldens blasonering när det gäller delen I guld tre av vågskuror bildade röda
ginbalkar. SNGH har anfört att en ginbalk har en viss bredd och att tre ginbalkar omöjligen kan få plats i ett fält
samt föreslagit: Sköld, sex gånger av vågskuror ginstyckad i guld och rött, och däröver [...].

SVK (ledamöterna Sunnqvist, Stolt, Nevéus, Berlin, Bylander och Wasling) avslår SNGH:s invändning och
beslutar registrera vapnet med den preliminärt godkända blasoneringen. Skäl för beslutet: Det står klart att vapnet
skall godkännas; frågan rör enbart hur det bäst skall blasoneras. Att ett fält kan innehålla fler än en balk är
vedertaget i svensk och nordisk heraldik. Bland annat är den officiella beskrivningen av Söderköpings kommuns
vapen I blått fält tre balkar av silver, åtföljda av åtta sexuddiga stjärnor av guld, ordnade 1.3.3.1., och Arvid
Berghman beskrev i Borgerlig vapenrulla (s. 76) släkten Åkermans sköld Delad av guld, vari en uppstigande,
naturfärgad vildman med tre ax i högra handen, och av blått, vari fem balkar av guld. Nordisk heraldisk
terminologi accepterar samma synsätt (nr 10 och 44). Underförstått minskar ginbalkar, liksom balkar, bjälkar och
stolpar, i bredd proportionerligt utifrån antalet. Om en bjälke motsvarar en knapp tredjedel av skölden motsvarar
tre bjälkar vardera en knapp sjundedel. Visserligen har SVK valt att följa SNGH:s ställningstaganden (jfr beslut om
vapnen Nyh och Scharp i Meddelanden nr 4, februari 2009). En invändning från SNGH måste alltså anses ha en
hög grad av inneboende auktoritet, men den måste också bedömas utifrån de sakliga skäl som SNGH anfört. I detta
fall står en väl etablerad praxis mot en mycket kortfattad invändning. Konsekvensen av invändningen skulle vara
att många blasoneringar blir mer invecklade utan att högre grad av precision uppnås. Det problem som SNGH
identifierar löses enklare genom bibehållande av uppfattningen att häroldsbilderna inte är låsta till sin bredd utan
minskar proportionerligt utifrån antalet. Därmed skall sköldens nedre fält blasoneras I guld tre av vågskuror bildade
röda ginbalkar.

Ledamoten Sagerlund är av skiljaktig mening och bifaller invändningen på de skäl SNGH anfört.

SV-33 Nyh (2007:38) Sköld: I blått en nymåne av guld över en stam av guld belagd med en blå pokal.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande en uppåtvänd tjuga
av silver med blått skaft.

SVK avslog en tidigare tinktursättning av hjälmprydnaden (se Medd. nr 4). Efter justering i denna del har
vapnet nu slutligt godkänts.

SV-36 Scharp (2007:45) Sköld: I silver två ur en framvällande blå molnsky framkommande röda armar
spännande en svart pilbåge med svart pil samt spets och styrfjädrar av guld över en grön mark. Hjälmtäcke: Rött
och grönt fodrat med silver. Hjälmprydnad: Tre röda rosor med blombotten och foderblad av guld och med gröna,
bladförsedda stjälkar.

SVK avslog en tidigare tinktursättning av hjälmprydnaden (se Medd. nr 4). Efter justering i denna del har
vapnet nu slutligt godkänts.

SV-57 Lidén (2007:54) Sköld: I svart en stråle av silver och tre ginbalksvis ordnade spikkors av motsatta
tinkturer. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: Framför en flamma av guld en sittande svart grip
med röd beväring.

Anm. Exempelbilden i det prel. godkännandet (Medd. nr 4) skiljer sig från blasoneringen. Blasoneringen gäller.
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SV-58 Lindström (2007:71) Sköld: I blått två korslagda hillebarder av guld, från vars skärningspunkt utgår
stolpvis två lindblad av silver med sammanväxta stjälkar slingrande sig vid skärningspunkten om hillebarderna
samt bjälkvis två från skärningspunkten framkommande flammor av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och
silver. Hjälmprydnad: En fyr av silver med vingar av guld och krönt av en sol av guld.

SV-59 Sunnqvist (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.

SVK godkände vapnet i Meddelanden nr 3, september 2008. Svenska Nationalkommittén för Genealogi och
Heraldik (SNGH) har invänt mot sköldens blasonering när det gäller delen [...] en bjälke av silver åtföljd [...]
nedan av fem balkar [...] av guld. SNGH har anfört att en balk har en viss bredd och att fem balkar inte kan få plats
i ett fält samt föreslagit: [...] tio gånger styckad i blått och guld.

SVK (ledamöterna Stolt, Nevéus, Berlin, Bylander och Wasling) avslår SNGH:s invändning och beslutar
registrera vapnet med den preliminärt godkända blasoneringen. Skäl för beslutet: Se ovan beslutet betr. vapen
Åman, ansökan 2007:16.

Ledamoten Sagerlund är av skiljaktig mening och bifaller invändningen på de skäl SNGH anfört. Ledamoten
Sunnqvist har inte deltagit i beslutet.

SV-60 Wannerwall (2007:83) Sköld: I fält kluvet i guld och blått, en dubbellejonörn kluven i svart och guld
och med röd beväring. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två örnvingar, en av guld och en svart.
Anm. Exempelbilden i det prel. godkännandet (Medd. nr 4) skiljer sig från blasoneringen. Blasoneringen gäller.

SV-61 Sörlöv (2008:3) Sköld: I blått en hillebard korslagd med ett störtat svärd, överlagda med en stolpvis
ställd fjäderpenna och åtföljda på vardera sidan av en ring, allt av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, hållande ett blått ankare.

SV-62 Douhan (2008:6) Sköld: I blått två frånvända tuppar ovanför fyra klöverblad, ställda en, två och en,
allt av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En tupp hållande ett klöverblad i näbben, allt
av silver.

SV-63 Backryd (2008:8) Sköld: I silver en svart vinge med pennorna belagda med varsin droppe av guld,
nedtill avslutad med en svart hand hållande en svart lyra. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: En
balansvåg av guld.

SV-64 Koerffer (2008:9) Sköld: I blått ett lejon av guld med röd beväring hållande en korg av guld varur två
uppskjutande korslagda pilar av guld, samt däröver en av en tinnskura bildad ginstam av guld. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring uppstigande ur en korg av guld och i höger
tass hållande två korslagda pilar av guld med röda fan.

SV-65 Söderlindh (2008:12) Sköld: I guld en grön lindgren med nio blad. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med
guld. Hjälmprydnad: En uppstigande tiger av guld med svarta ränder och röd beväring i höger tass svingande en
värja av guld med rött fäste.

SV-66 Qvarfordt (2008:13) Sköld: I fält kluvet i silver och blått, ett genomgående brospann, kluvet i rött
och guld, åtföljt ovan av en röd fembladig blomma och en femuddig stjärna av guld samt nedan av en halv röd
fembladig blomma sammansatt med en halv femuddig stjärna av guld. Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med
silver och guld. Hjälmprydnad: Ett torn av silver krönt med en halv röd fembladig blomma sammansatt med en
halv femuddig stjärna av guld.

SV-67 Sjöberg (2008:14) Sköld: I blått en sänkt sparre ovan åtföljd av två snedrutor och nedan av en
simmande svan med lyftade vingar, allt av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En liljehaspel
av guld mellan två blå vingar med vingpennor av guld.

SV-68 Svensson (2008:17) Sköld: Medelst vågskuror kvadrerad i blått och silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat
med silver. Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mellersta av silver och de yttre blå.

SV-69 Falk (2008:19) Sköld: I svart en fläkt falk, ovan åtföljd av en och nedan av tre femuddiga stjärnor,
ordnade två och en, allt av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: En femuddig stjärna mellan
två vingar, allt av guld.
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SV-70 Hägerlund (2008:20) Sköld: I fält, delat i blått och guld, en häger av silver med med röd beväring
stående på ett grönt treberg och hållande en svart sten i vänster fot. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En häger av silver med med röd beväring samt hållande en svart sten i vänster fot.

SV-71 Nilsson (2008:23) Sköld: I rött tre i knippa korslagda fjäderpennor försedda med pilspetsar, allt av
guld. Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: En hammare av guld mellan två röda vingar.

Avslag på ansökning om registrering av
vapen i Svenskt Vapenregister
Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av
adjungerade ledamöter beslutat avslå ansökan beträffande ett vapen (ansökan 2007:10).

Ett med det ansökta vapnet förväxlingsbart vapen fördes år 1950-52 av en landskommun
efter fastställelse av Kungl. Maj:t. SVK inhämtade därför yttrande från Riksarkivet
(statsheraldiker Henrik Klackenberg), som anförde att vapnet år 2005 åter registrerats
hos Patent- och registreringsverket av den kommun som numera omfattar bland annat
den tidigare landskommunen. Sökanden anförde att landskommunen endast använde
vapnet en kortare period och att han registrerade det i Skandinavisk Vapenrulla efter
det att landskommunen upphört att existera men innan dess att vapnet nyregistrerades
hos Patent- och registreringsverket. SVK ansåg att det förhållandet att kommunen
endast använde vapnet en kortare tid var av mindre betydelse när det är fråga om ett i
modern tid av Kungl. Maj:t fastställt vapen, som dessutom senare åter införts i registret
för kommunala vapen. SVK ansåg sig inte bundet av den registrering av vapnet som
gjordes i Skandinavisk Vapenrulla. Ansökan avslogs därför.


