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Elsie Hagerbonn, Vetlanda
Ansökan 2007:39
Sköld: I blått en ginbalk av guld vari tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd 
ovan av en bokgren och nedan av en storlom, båda av guld.
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett grönt bokträd med, genom trädkronan, en nyckel 
korslagd med ett svärd, båda av guld.

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, 26� 5� Landskrona. Sista dag för in-
vändning är den � maj 20�0.

Claes Johansson, Lammhult
Ansökan 2007:42
Sköld: I guld en hoppande blå späckhuggare med teckning av silver åt
följd nedan av övre hälften av en röd rundel nedtill avgränsad av ett ess
snitt över undre hälften av en blå rundel ovantill avgränsad av ett essnitt.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: På en upprest törnekrona av guld sju liljor ställda två, 
tre och två, där de tre ginbalksvis ordnade liljorna är röda och de fyra 
övriga är blå.
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  Skäl för beslutet (ledamöterna Sunnqvist, Nevéus, Berlin, Sagerlund och Wasling): 
Antagarens avsikt är att en tai-ji-symbol skall finnas i skölden. Det bör inte finnas något 
som hindrar att en symbol från en annan symbolvärld tas in i ett heraldiskt vapen, om 
symbolen kan beskrivas med den heraldiska terminologin. Detta vapen kan beskrivas 
med heraldikens begreppsapparat, och det skall därför godkännas.  
  Skiljaktig mening: Ledamöterna Stolt och Bylander är av skiljaktig mening och avslår 
vapenansökan med följande motivering: Det rör sig här om en symbol – tai-ji-symbolen 
– som tillhör en annan symbolvärld än den heraldiska. För att den typen av symboler 
skall kunna ingå i nyantagna heraldiska vapen måste de – i likhet med bomärken (jfr 
beslut om ansökan 2007:60, kungörelse nr 3) – gå att beskriva enkelt, klart och tydligt 
med heraldikens begreppsapparat. Den beskrivning som man tvingas göra i förevarande 
fall är så komplicerad att vapnet inte bör godkännas.

 

William Wojdyga, Stockholm
Ansökan 2007:46
Sköld: I rött två motvända tillbakaseende örnar av silver med beväring 
av guld, sittande på varsin stolpvis ställd utåtvänd yxa av silver med 
skaft av guld och åtföljda ovan av en lilja av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad:  En gående svart varg hållande i ena framtassen en 
lilja av guld.

Sven-Gösta Jonzon, Stockholm
Ansökan 2008:4
Sköld: I blått en stolpe utböjd vid sköldfoten och belagd med en blå av
stött sparre samt åtföljd av en fyrbladig propeller och en tresidig vinkel
hake, båda av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Fyra sädesax av silver.

Carl Philip Bouvin Sigfridsson, Stockholm
Ansökan 2008:�8
Sköld: Ginstyckad i blått, vari ett avslitet lejonhuvud av guld med röd 
beväring, och silver, vari en blå ek, däröver en ginstam av silver belagd 
med fem blå femuddiga stjärnor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: En lilja av guld mellan två blå oxhorn.
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Föreningen Svenska Släktkalendern, 
Stockholm
Ansökan 2008:34
Sköld: Kluven i rött, vari en av ett essnitt bildad ginbalk av guld, och 
guld, vari en röd dextervänd spets.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd ekorre med beväring av guld hållande ett ek
ollon av guld.

Malgorzata Nord, Lidköping
Ansökan 2008:35
Sköld: I blått tre balkvis ordnade hjärtan av silver, därunder en av en 
vågskura bildad stam av silver belagd med tre av vågskuror bildade 
röda bjälkar.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En man av silver med könet dolt av ett grönt fikonblad, 
allt mellan två röda dryckeshorn.

Anders Kyhle, Lund
Ansökan 2009:4
Sköld: I rött fem av vågskuror bildade höjda störtade spetsar av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Sju svarta lansar besatta med lansfanor, röda på ena 
sidan och av silver på den andra.

Evert Svensson, Torslanda
Ansökan 2009:7
Sköld: I blått en genomgående fyruddig stjärna av guld från vars mitt 
utgår i första vinkeln ett ankhkors av guld, i andra vinkeln tre strålar 
av guld, i tredje vinkeln tre av vågskuror bildade strålar av silver och i 
fjärde vinkeln en treudd av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Tre plymer, en av guld, en blå och en av silver.
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Alexej Sjöberg, Helsingfors
Ansökan 2009:9
Sköld: Kluven i blått, vari ett svävande spetsigt treberg av silver nedtill 
avgränsat av en vågskura, och silver, vari en vinranka med två blad 
och en druvklase, allt grönt.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två örnvingar av silver, dexter belagd med en av våg
skuror bildad blå balk och sinister med en av vågskuror bildad blå 
ginbalk.

Konrad Bergström, Stockholm
Ansökan 2009:�0
Sköld: Genom ett av en vågskura bildat bågsnitt delad i guld, vari en 
blå kråka med röd beväring, och blått, vari ett avslitet vildsvinshuvud 
av guld med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå lyra med strängar och stall av guld.

Christer Sylvén, Söderköping
Ansökan 2009:�2
Sköld: I blått en ask av guld åtföljd av två avhuggna händer av guld, 
på sinister sida en vänsterhand hållande ett bjälkvis bakom askens 
stam ställt svärd av guld med rött fäste med klingan vilande mellan 
tummen och övriga fingrar i en högerhand på dexter sida.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två blå vingar.

Pål Langöe, Malmö
Ansökan 2009:�3
Sköld: I blått en fyrbåk av silver med lågor av guld stående på en ö 
av silver, nedan åtföljd av två av vågskuror bildade sänkta bjälkar av 
silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En eldslåga av guld mellan två röda oxhorn.
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Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening 
(Habo socken) Ansökan 2009:�4
Sköld: I rött ett utåtseende vädurshuvud av silver omgivet av en bård 
av silver belagd med röda rundlar.

Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening 
(Gustav Adolfs socken) Ansökan 2009:�5
Sköld: I svart en sinistervänd stråle åtföljd ovan av en krona, allt av 
guld.

Mats Franzén, Linköping
Ansökan 2009:�6
Sköld: Delad i svart, vari två korslagda bärok av guld, och i guld, vari 
en svart plogbill.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad:  Ett uppstigande bevingat lejon av guld med röd be
väring hållande en svart plogbill.

Andrée Alvsommar, Stockholm
Ansökan 2009:�7
Sköld: I rött en balk av silver belagd med sju sexuddiga röda stjärnor, 
ordnade en, två, två och två, åtföljd ovan av ett avslitet hästhuvud och 
nedan av en smal bjälke, ovan bildad av en tinnskura, allt av silver. 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver omslingrade av gröna rankor 
av murgöna.

Ronnie Boenke, Örebro
Ansökan 2009:�9
Sköld: I guld en upprest svart bevingad älgtjur med röd beväring hål
lande en blå hästsko mellan frambenen.
Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande svart bevingad älgtjur med röd be
väring hållande en blå hästsko.
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Mattmars hembygdsförening 
(Mattmars socken) Ansökan 2009:20
Sköld:  I silver en svart brinnande vårdkase med röda lågor stående 
på ett grönt treberg och åtföljd ovan av en av en tandskura bildad blå 
ginstam.

Lennart Berlin, Floda
Ansökan 2009:22
Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i svart, vari två stjärnor av 
silver, och guld, vari en svart björn med röd beväring.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En stjärna av silver mellan två med naturfärgade på
fågelsfjädrar besatta vesselhorn, dexter delat i guld och svart, sinister 
delat i svart och guld.
Jens Christian Berlin har ej deltagit i handläggningen av detta ärende.

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 73:2008), 3 september 2008 (Vapenbilden 75:2008), 
nr 4 februari 2009 (Vapenbilden 77:2009) och nr 5 september 2009 (Vapenbilden 
79:2009). De anförs här med registreringsnummer, antagarens efternamn, ansöknings-
nummer samt blasoneringen med eventuell justering till följd av Svenska National-
kommitténs  för  Genealogi  och  Heraldik  yttrande  och  Svenska  Vapenkollegiets 
förnyade granskning.

SV-72 Verma (2007:�9) Sköld: I rött ett utåtseende elefanthuvud av silver med betar av guld, belagt i 
pannan med ett grönt hjul med 24 ekrar. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En lotusblomma 
av silver på grön stjälk.

Castro Khatib, Stockholm
Ansökan 2009:2�
Sköld: I rött ett upprest lejon och en upprest enhörning, båda av guld 
och motvända.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon med enhörningshorn, allt av guld.
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SV-73 Berntsen (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. Hjälmpryd-
nad: En uppstigande röd björn med beväring av guld i ramarna hållande ett liljekors av silver.

SV-74 Laneryd (2007:57) Sköld: I svart en genomgående torshammare av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat 
med silver. Hjälmprydnad: En störtad torshammare av guld med en från skaftet uppkommande röd stjärt av 
glada.

SV-75 Holmborg (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.

SV-76 Krokeks hembygdsförening (2007:70) Sköld: I rött en av vågskuror bildad bjälke åtföljd ovan 
av en ek och nedan av tre korsade kors ställda två över ett, allt av guld.

SV-77 Sanderson (2008:5) Sköld: I grönt övre hälften av ett genomgående klöverbladskors av guld, åt-
följt ovan av två frånvända avslitna griphuvuden och nedan av ett lejonansikte, alla av guld med röd beväring. 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett klöverbladskors av guld mellan två gröna vingar.
  Skäl för beslutet: SNGH har föreslagit att klöverbladskorset skall beskrivas som från kant till kant gående. 
SVK anser emellertid att termen “genomgående” bör uppfattas som att sköldemärket går genom skölden från 
kant till kant och att det är lämpligast att använda den termen även när det – som här – är fråga om ett kors 
med klöverbladsavslutningar.

SV-78 Bennibring  (2008:�0) Sköld:  I blått en  stolpe av  silver åtföljd av  två  frånvända avslitna  lejon-
huvuden 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.

SV-79 Sandberg (2008:�6) Sköld: I guld en från svart mark uppväxande röd hasselbuske med blå nötter. 
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Inom en svart hägnad en röd hasselbuske med 
blå nötter.

SV-80 Albihn (2008:2�) 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, över dess axel och mellan dess 
ben, med ändarna korslagda bakom dess rygg. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: En åttauddig 
stjärna fyrstyckad i rött och silver.

SV-8� Söderberg (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. 

SV-82 Mattsson (2008:25) Sköld: I silver en röd tupp med beväring av guld stående på en svart trefots-
gryta och med höger fot rörande i denna med en röd slev. Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver. Hjälm-
prydnad: En dubbelyxa av silver med svart skaft mellan två röda vingar.

SV-83 Rur (2008:27) Sköld: I blått en gående hund av silver med röd beväring och försedd med rött hals-
band 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.

SV-84 Westergöthlands Handelshus AB (2008:28) Sköld: I av blått och silver ginstyckat fält ett 
lejon av motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger tass hållande en blixt 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.

SV-85 Alfvenhjelm (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 med en bård av guld, belagd med ett likarmat kors av silver.

SV-86 Härdelin (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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SV-87 Danielsson (2008:3�) Sköld: I guld inom en röd bård en blå rundel vari en kerub av silver. Hjälm-
täcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två uppstigande händer av guld hållande en röd rundel.

SV-88 Carlson (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.

SV-89 Mellby-Åsaka Hembygds- och Fornminnesförening (Kållands Åsaka socken) 
(2008:33) Sköld: I grönt en kärve av guld över en blå stam avgränsad medelst en av vågskuror bildad smal 
bjälke av silver.

SV-90 Wållertz  (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.

SV-9� Bergenstjerna (2009:�) 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.

SV-92 Sverredal (2009:2) Sköld: I grönt en störtad spets av silver belagd med en svart korp.

SV-93 Blom (2009:6) 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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Avskrivet ärende
Patrik Kjellström, vars vapen publicerades som preliminärt godkänt i  Meddelanden 
från Svenska Vapenkollegiet nr 4 februari 2009 (Vapenbilden 77:2009), har återkallat 
ansökan om registrering av vapnet (ansökan 2008:��).
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