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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 in
vändning är den 5 november 2010.

Egon Mohlén, Angered

Ansökan 2007:25
Sköld: Ginstyckad i svart, vari ett årder av guld, och guld, vari en svart
kragstövel.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En stegrande häst av silver.

Gunnar Bendix, Höör

Ansökan 2007:74
Sköld: Delad i rött, vari en fjällripa av silver, och silver, vari en grön av
skyskuror bildad höjd smal bjälke över två korslagda röda åror.
Hjälmtäcke: Rött och grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön ek med röda ekollon.
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Tomas Risbecker, Stockholm

Ansökan 2008:22
Sköld: I blått en stolpvis ställd ospänd knappharka av guld och däröver
en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med fyra bjälkvis
ordnade röda rosor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En merkuristav av guld med röda ormar mellan två
blå vingar med vingpennor av guld.
Skäl för beslutet  (ledamöterna Sunnqvist, Stolt, Berlin, Bylander och Wasling): Det
står klart att vapnet skall godkännas; frågan rör enbart hur det bäst skall blasoneras. I
Skandinavisk Vapenrulla (SVR 586/2000) innehåller blasoneringen orden ”... ett stolp
vis ställt ospänt armborst (knappharka) av guld ...”. SVK anser att förtydligande paren
teser inte bör förekomma i blasoneringar utan att ett enda begrepp bör användas. Då uppkommer frågan om
ordet armborst, som är det mera allmänna, bör användas, eller om ordet knappharka, som enligt uppgift avser
en viss typ av armborst, kan tillåtas. Ordet knappharka förekommer i den heraldiska litteraturen beträffande
Smålands landskapsvapen (se bl.a. Ny svensk vapenbok s. 28) och får därför anses tillräckligt etablerat för
att vara begripligt i en blasonering. Att den bildmässiga skillnaden mellan armborstet och knappharkan blir
mindre framträdande, kanske till och med omöjlig att uppfatta, hindrar inte att de båda begreppen förekommer parallellt.
Skiljaktig mening  (ledamöterna Nevéus och Sagerlund): Meningen med en blasonering är att med dess vägledning vem som helst skall kunna rita upp ett vapen med samma innehåll. Det finns mycket få belägg för att
ordet knappharka använts och det har inte kunnat med säkerhet utredas vad som är en knappharkas särskilda
kännetecken. Dessutom kan det knappast synas någon skillnad i avbildningen av ett armborst i allmänhet och
en knappharka. Av denna anledning bör det mera allmänna ordet armborst användas i blasoneringen.

Jörgen Ekholm, Linköping

Ansökan 2008:26
Sköld: I blått två motvända gripar av guld med drakvingar, drak
svansar och draktungor, samt med röd beväring, hållande två korsade
svärd av silver, åtföljda nedan av en från en kulle uppväxande ek, allt
av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En ek av guld mellan två blå oxhorn.

Stefan Rundström, Södertälje

Ansökan 2008:37
Sköld: I purpur ett liljekors åtföljt nedan av tre sexuddiga sporrklingor,
ordnade två och en, allt av guld.
Hjälmtäcke: Purpur fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En dubbellejonörn av guld med röd beväring, hållande
i dexter fot en värja och i sinister fot en lagerkrans, allt av silver.
Skölden: Skäl för beslutet   (ledamöterna Sunnqvist, Berlin, Bylander och Wasling):
Sköldens komposition kan godkännas. Frågan är bara om tinkturen purpur är acceptabel.
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Att metallerna guld och silver samt färgerna rött, blått, svart och grönt finns bland de heraldiska tinkturerna
är oomtvistat. När det gäller naturfärg har SVK följt SNGH:s inställning att naturfärg inte skall förekomma i
nyskapad heraldik när det gäller kroppsdelar. Något undantag har gjorts för påfågelsfjädrar. Stephen Coombs
har i Vapenbilden 75:2008 analyserat purpurfärgens förekomst i heraldiken. Även om han inte rekommenderar ett avståndstagande från tinkturen purpur framgår det att purpurn inte alltid har förekommit som
heraldisk tinktur på samma sätt som de andra tinkturerna: Även om den ofta har jämställts med de övriga
tinkturerna i handbokslitteraturen har den också ibland utelämnats helt och ibland hänförts som ett slags
naturfärg till druvor, mullbär, mantlar och kåpor. Knut-Axel von Schoultz har i Vapenbilden 77:2009 visat
att purpurfärgen i svensk heraldik har kunnat variera från mörkrött till violett. Enligt Jesper Waslings uppsats
Tinkturernas historiografi i svensk heraldik på www.heraldik.org finns stora variationer i synen på purpur i den
svenska heraldiska litteraturen. Detta talar för att purpurtinkturens existens i svensk heraldik är osäker.
Ett flertal svenska adliga ätter har emellertid förlänats tinkturen purpur i sina vapen. Detta gäller främst
ätten Alströmer, som har purpur som huvudtinktur i skölden, samt ätterna Barck, Clo, Fahlström, Hierta, af
Leopold, af Pontin, Puke, Schmedeman, Wasastierna m.fl. Det kan inte anses att tinkturen skulle vara ett adligt
attribut eller ett särskilt nådevedermäle. Tinkturen purpur finns också i några nyare vapen inom Försvarsmakten. Mot denna bakgrund måste purpur anses vara en av svensk heraldisk sed accepterad tinktur.
Skiljaktig mening  (ledamöterna Stolt, Nevéus och Sagerlund): Purpur bör inte förekomma som tinktur i
sköld och hjälmprydnad, då den ligger nära rött och blått, särskilt som återgivningen av rött, blått och purpur
i praktiken i hög grad ofta varierar.
Hjälmprydnaden: Antagaren har ansökt om registrering av hjälmprydnaden En dubbelörn av guld, med röd
beväring, belagd med tre sexuddiga sporrklingor på vingar och kropp av purpur, hållande i dexter klo en värja av
silver och i sinister klo en lagerkrans av silver, samt åtföljd ovan av ett liljekors av guld. SVK har avslagit ansökan
i den delen och berett antagaren tillfälle att ändra hjälmprydnaden. Skäl för beslutet: Dubbelörnen är en tysk
och rysk kejserlig symbol. Den bör därför inte förekomma i ett nyantaget släktvapen.
Därefter har antagaren ansökt om den hjälmprydnad som preliminärt godkänts enligt ovan.

Jerker Westdahl, Sibbhult

Ansökan 2009:3
Sköld: I svart tre bjälkvis ordnade rundlar av guld, åtföljda ovan av
tre bjälkvis ordnade plogbillar och nedan av en störtad pilspets, allt av
silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta oxhorn nedtill förenade med ett läderband
av purpur kantat av ringar av silver.
Hjälmprydnaden: Skäl för beslutet   (ledamöterna Sunnqvist, Berlin, Bylander och
Wasling): På de skäl som anförts beträffande vapen Rundström (se ovan) är tinkturen purpur en av svensk heraldisk sed accepterad tinktur. Hjälmprydnaden skall alltså
godkännas.
Skiljaktig mening  (ledamöterna Stolt, Nevéus och Sagerlund): På de skäl som anförts beträffande vapen Rundström bör tinkturen purpur inte förekomma som tinktur i nya vapen.

Robert Winton, Jät

Ansökan 2009:8
Sköld: I grönt ett svävande gaffelkors av guld.
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Enar Nordvik, Skellefteå

Ansökan 2009:11
Sköld: I svart tre kopplade dubbelsparrar, den övre störtad och tre gång
er kluven i rött och silver, den mellersta tre gånger kluven i silver och
rött, den nedre störtad och tre gånger kluven i rött och silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En röd störtad stubbe.
Skölden: Skäl för beslutet   (ledamöterna Sunnqvist, Nevéus, Berlin, Bylander och
Wasling) Sköldens indelning innebär att två färger – svart och rött – möts i relativt stor
omfattning. Detta är emellertid accepterat i flera liknande fall, t.ex. vid delning med
gaffelsnitt, när en sköld är kluven med ena sköldhälften delad och när något fält i en
sköld är schackrutat. Förevarande vapen ansluter sig i sin komposition till denna typ av
vapen och bör därför accepteras.
Skiljaktig mening  (ledamöterna Stolt och Sagerlund) Med den valda kompositionen blir mötena mellan
svart och rött alltför omfattande. Vapnet bör därför inte godkännas.
Hjälmtäcket: Skäl för beslutet  (ledamöterna Sunnqvist, Stolt, Bylander, Sagerlund och Wasling) Antagaren
har önskat registrera ett rött hjälmtäcke fodrat med kontrahermelin. Enligt god sed på området är valet av
tinkturer i hjälmtäcken begränsat till en färg på utsidan och en metall på insidan. Detta innebär att ett hjälmtäcke fodrat med pälsverk inte bör godkännas.
I andra hand har antagaren accepterat rött hjälmtäcke fodrat med silver. Detta skall godkännas.
Skiljaktig mening beträffande motiveringen  (ledamöterna Nevéus och Berlin) Enligt vår uppfattning bör
kontrahermelin inte användas i ett hjälmtäcke tillsammans med en färg. Utan att ta ställning till om andra
kombinationer av pälsverk och tinkturer kan tillåtas ansluter vi oss därmed till majoritetens slutsats i denna del.

Murray Eiland, Stockholm

Ansökan 2009:23
Sköld: Tio gånger styckad i blått, silver, rött och silver, däröver en gin
stam av silver belagd med en röd leopard med blå beväring.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Framför en uppstigande röd sol, ett uppstigande lejon
av guld med röd beväring, i höger tass hållande en sabel av silver med
fäste av guld.

Patrik Blomberg, Helsingborg

Ansökan 2009:24
Sköld: I fält, schackrutat i svart och silver, en röd sparre.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två oxhorn, dexter delat i svart och silver och sinister
delat i silver och svart.
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Peter Wase, Skövde

Ansökan 2009:26
Sköld: Av en balk av silver, belagd med en blå kavel, delad i rött, vari
en vase av silver, och grönt, vari tre balkvis ordnade femuddiga stjärnor
av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en röd, en av silver och en blå.
Hjälmprdnaden: Skäl för beslutet (ledamöterna Sunnqvist, Berlin, Bylander och
Wasling): En plym kan vara en fjäderbuske eller en större prydnadsfjäder. Det finns
alltså inget som hindrar att hjälmprydnaden beskrivs som tre strutsplymer, vilket också
är en formulering som länge använts i svensk heraldik.
Skiljaktig mening (ledamöterna Stolt, Nevéus och Sagerlund): En plym består av
flera fjädrar. I denna blasonering skall det därför heta tre strutsfjädrar.

Hans Sjögrip, Norrtälje

Ansökan 2009:27
Sköld: I blått en sjögrip av silver med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En sjögrip av silver med röd beväring hållande i höger
fot en treudd och i vänster fot en kula, allt av silver.
Skäl för beslutet (ledamöterna Sunnqvist, Stolt, Nevéus, Bylander, Sagerlund och
Wasling): Vapnet bör preliminärt godkännas. I analogi med de heraldiska termerna sjölejon, sjöörn och sjöhäst samt till och med sjövarg (se Bäckmark-Wasling, Heraldiken i
Sverige, s. 60) är sjögrip en begriplig och lämplig benämning på en sammansättning av
överkroppen av en grip och stjärten av en fisk.
Skiljaktig mening (ledamoten Berlin): Jag är ense med majoriteten att vapnet bör
godkännas. Däremot anser jag inte att ”sjögrip” är ett så etablerat begrepp i svensk
heraldik att det kan användas utan närmare beskrivning. Vapendjuret borde därför blasoneras som ”ett djur med överkroppen av en grip och stjärten av en fisk”.

Christoffer Haufe, Växjö

Ansökan 2009:29
Sköld: I grönt sex eklöv av silver, ordnade tre, två och ett.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön gående sköldpadda hållande en liljestav av
silver.

Magdalena Desén, Nyland

Ansökan 2009:30
Sköld: I grönt ett grankvistkors med i vardera korsvinkeln ett utväx
ande kornax, allt av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lyra på vardera sidan besatt med två kornax, allt
av guld.
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SV-95 Johansson

Robert Inglis, Uppsala

Ansökan 2009:31
Sköld: I blått ett upprest lejon av silver med röd beväring, däröver en
ginstam av guld, vari en röd stolpe, belagd med en bägare av guld, mel
lan två blå femuddiga stjärnor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En uppstigande grön grip med röd beväring hållande
en uppåtvänd halvmåne av guld.

(2007:42) Sköld: I guld en hoppande blå späckhuggare med teckning av silver åtföljd
nedan av övre hälften av en röd rundel nedtill avgränsad av ett essnitt 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.

SV-96 Wojdyga (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.

SV-97 Jonzon (2008:4) Sköld: I blått en stolpe av silver utböjd vid sköldfoten och belagd med en blå av
stött sparre samt åtföljd av en fyrbladig propeller och en tresidig vinkelhake, båda av silver. Hjälmtäcke: Blått
fodrat med silver. Hjälmprydnad: Fyra sädesax av silver.

SV-98 Bouvin Sigfridsson (2008:18) 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.

SV-99 Föreningen Svenska Släktkalendern

Kent-Ove Andersson, Trollhättan

Ansökan 2009:33
Sköld: Delad i guld, vari ett grönt kvarnhjul, och svart, vari en störtad
plogbill av guld.
Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött flammande hjärta mellan två vesselhorn, dex
ter horn delat i guld och grönt, sinister horn delat i svart och guld.

(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 ekollon av guld.

SV-100 Nord

(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.
Skäl för beslutet: SNGH har föreslagit att stammen skall blasoneras som ”sex gånger av vågskuror delad i
silver och rött”. SVK (ledamöterna Sunnqvist, Stolt, Nevéus, Berlin, Bylander och Wasling) anser att häroldsbilder i ett fält, som är jämnt fördelat mellan dessa häroldsbilder, proportionerligt minskar i bredd utifrån
antalet (jfr. Åman, Medd. nr 5). SVK vidhåller därför den preliminärt godkända blasoneringen.
Skiljaktig mening (ledamoten Sagerlund): stammen bör blasoneras på det sätt SNGH föreslagit.

SV-101 Kyhle (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.

Rikard Jerndahl, Munka-Ljungby

Ansökan 2009:35
Sköld: I blått en balkvis ställd kavel av silver, belagd med sju svarta
balkvis ställda malteserkors, mellan två balkvis ställda strängar av
guld, allt åtföljt ovan av en lilja av guld.

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 6 februari 2010 (Vapenbilden 81:2010). De anförs här med registreringsnummer,
antagarens efternamn, ansökningsnummer samt blasoneringen med eventuell justering till följd av Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik (SNGH)
yttrande och Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.

SV-102 Svensson (2009:7) Sköld: I blått en genomgående fyruddig stjärna av guld från vars mitt utgår  i
första vinkeln ett ankh-kors 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 strutsplymer, en av guld, en blå och en av silver.
Skäl för beslutet: SNGH har föreslagit att hjälmprydnaden blasoneras som ”tre strutsfjädrar”. SVK (ledamöterna Sunnqvist, Berlin, Bylander och Wasling) anser, på de skäl som angivits beträffande Wase ovan, att
begreppet strutsplymer kan användas.
Skiljaktig mening (ledamöterna Stolt, Nevéus och Sagerlund): SNGH:s förslag bör följas.

SV-103 Sjöberg (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 vågskuror bildad blå balk och
sinister med en av vågskuror bildad blå ginbalk.

SV-104 Bergström

(2009:10) 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.

SV-105 Sylvén (2009:12) 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.
SV-106 Langöe

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.

(2009:13) 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 smala bjälkar av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En eldslåga av guld mellan två röda oxhorn.		
forts. på nästa sida
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SV-94 Hagerbonn (2007:39) Sköld: I blått en ginbalk av guld vari tre femuddiga blå stjärnor, åtföljd ovan
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Skäl för beslutet: SNGH har föreslagit att bjälkarna blasoneras som ”sänkta, smala”. SVK har i några fall
(se t.ex. Åman i Medd. nr 5 och Nord ovan) ansett att häroldsbilders bredd minskar proportionerligt utifrån
antalet. Detta gäller när ett fält är jämnt fördelat mellan en upprepad förekomst av samma häroldsbild. I detta
fall styrs de två bjälkarnas bredd i stället av den åtföljande allmänna bilden, och för undvikande av missförstånd måste det, som SNGH har föreslagit, här anges att bjäkarna är smala.

SV-107 Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (Habo socken) (2009:14) Sköld: I rött ett
utåtseende vädurshuvud av silver omgivet av en bård av silver belagd med röda rundlar.

SV-108 Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening (Gustav Adolfs socken) (2009:15) Sköld: I
svart en sinistervänd stråle åtföljd ovan av en krona, allt av guld.

SV-109 Franzén (2009:16) Sköld: Delad i svart, vari två korslagda bärok av guld, och i guld, vari en svart
störtad plogbill. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande bevingat lejon av guld
med röd beväring hållande en svart störtad plogbill.

SV-110 Alvsommar

(2009:17) 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.

SV-111 Boenke (2009:19) Sköld: I guld en upprest svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå
hästsko mellan frambenen. Hjälmtäcke: Svart och blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppkommande
svart bevingad älg med röd beväring hållande en blå hästsko.

SV-112 Mattmars hembygdsförening

(Mattmars socken) (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.

SV-113  Khatib

(2009:21) 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.

SV-114 Berlin (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 påfågelsfjädrar besatta vesselhorn, dexter delat i guld och svart, sinister
delat i svart och guld.
Skäl för beslutet: SNGH har ansett att preciseringen ”naturfärgade” är onödig. SVK (ledamöterna Sunnqvist, Stolt, Nevéus, Bylander och Wasling) anser att färgsättningen bör anges.
Skiljaktig mening (ledamoten Sagerlund): SNGH:s förslag bör följas.
Ledamoten Berlin har inte deltagit i beslutet.
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