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MEDDELANDENfrån
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Februari 20��

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��.

Nr 8

Fredrik Högbom, Östersund
Ansökan 2007:37
Sköld: I blått en akantusstjälk med knopp mellan två akantusblad, allt 
av guld och nedtill sammanhållet av en ring av guld mellan två snedru-
tor av guld, båda belagda med ett blått nyckelhål.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett ankare av guld framför två blå vingar.

Andreas Tingvall, Lengede, Tyskland
Ansökan 2007:82
Sköld: I fält, kluvet i guld och blått, en störtad trappgavel kluven i blått 
och guld och belagd med en balansvåg av motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett med kätting försett ankare av guld.
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Peter Claésson, Brämhult
Ansökan 2009:32
Sköld: I grönt en gående gårdfarihandlare med fässing över vänster axel, 
allt av guld, hållande en röd våg i höger hand och en röd alnstav i vän-
ster hand, samt ovan i sinister hörn åtföljd av en öppen ullsax av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En grön böjd arm hållande en röd stiftpenna.
  Skölden: Skäl för beslutet (ledamöterna Sunnqvist, Berlin, Bylander och Sagerlund): 
Personer i helfigur sällan blir bra heraldiska symboler, och det finns därför skäl att av-
råda vapenantagare från att anta sådana vapen. Mot bakgrund av att denna typ av sym-
boler är väletablerade i heraldiken finns det dock inte skäl att avslå ansökan. 
  Skiljaktig mening (ledamöterna Stolt och Nevéus): Personer i helfigur blir sällan till-
räckligt  tydliga  symboler  i heraldiska vapen. Även om det finns ett  stort  antal  äldre 
vapen med personer i bör stor restriktivitet numera gälla. Ansökan bör därför avslås.
  Jesper Wasling har inte deltagit i beslutet.

Maria Nestvall, Enköping
Ansökan 2009:�8
Sköld:  I guld fem röda rosor med gröna foderblad, ordnade tre över 
två, och däröver en av en vågskura bildad röd ginstam belagd med en 
hyvel av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande elefant av guld med röd beväring.

Anders Friedländer, Skövde
Ansökan 2009:25
Sköld: Delad i silver, vari en bård av en rad av gråverk med den bredare 
delen av de blå partierna mötande silverfältet, och blått, vari ett gående 
lejon av guld med röd beväring hållande ett svärd av silver med fäste 
av guld. 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: Ett uppstigande blått lejon med röd beväring i höger tass 
hållande en röd ros med blombotten, foderblad och stjälk med blad av 
guld och i vänster de båda delarna av ett avbrutet svärd av silver med 
fäste av guld.

Anders Jäger, Fränsta
Ansökan 2009:28
Sköld: I silver ett uppskjutande rött armborst med blå båge och sträng, 
därunder en av en vågskura bildad blå stam belagd med ett mantu-
anskt kors mellan en balkvis och en ginbalksvis ställd gåspenna, allt 
av silver.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En ur en blå borg uppstigande stegrande röd häst med 
blå man och med en på hästens högra framben stående, mot hästen 
vänd, falk av silver med röd hätta.

  Hjälmprydnaden: Skäl för beslutet: Vapenantagaren har i sin ingivna teckning framställt borgen som ett två-
våningshus med sadeltak och argumenterat för att borgen kan representeras av ett sådant hus i framställningar 
av vapnet. Då hjälmen och hjälmprydnaden lämpligen i tvådimensionella framställningar avbildas sedda från 
sidan innebär detta att hjälmprydnaden fungerar väl med en traditionell borg men mindre väl med ett hus, 
som – oavsett sökandens argument att ett hus kan se likadant ut från alla fyra sidor – kommer att uppfattas 
som ett hus sett framifrån. Dessutom framstår en hjälmprydnad där en häst stegrande kommer upp ur en borg 
som mer konsekvent än en hjälmprydnad där en häst stegrande kommer upp ur taket på ett hus. Mot denna 
bakgrund är SVK berett att godkänna hjälmprydnaden sådan den är blasonerad men med avståndstagande 
från antagarens vilja att borgen skall kunna avbildas som ett hus med sadeltak.

Lars Kenneth Dahlqvist, Täby
Ansökan 20�0:3
Sköld: Delad i guld, vari en störtad blå spets, och rött, vari en uppväx-
ande ekkvist av guld med ett ollon mellan två blad.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad:  Ett uppstigande dubbelsvansat rött lejon i ramarna 
hållande en trumpet av guld med nedåtvänt klockstycke.

Jens Rånäs, Skellefteå
Ansökan 20�0:2
Sköld: Medelst en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med en 
av vågskuror bildad blå kavel, delad i ett svart fält, vari en uppkom-
mande hand i en stridshandske av silver hållande blixtar av guld, och 
ett blått fält bestrött med fyruddiga stjärnor av silver.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En liggande månskära av silver med mellan spetsarna 
en stjärna av guld belagd med ett svart öga.

Robert Thelin, Uddevalla
Ansökan 2009:36
Sköld: I guld en röd krabbtaska med svart beväring, däröver en av en 
vågskura bildad blå ginstam belagd med undre hälften av ett kvarnhjul 
sammansatt med övre hälften av en lilja, mellan två latinska kors med 
de tre övre armarna korsade, allt av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Undre hälften av ett kvarnhjul sammansatt med övre 
hälften av en lilja, allt av guld, mellan två blå oxhorn.
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Frank Sjöstrand, Hallsberg
Ansökan 20�0:5
Sköld: I svart en naturlig sjöhäst av silver, därunder en av en vågskura 
bildad stam av silver belagd med ett rött hjärta.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart naturlig sjöhäst.
Martin Sunnqvist har inte deltagit i beslutet.

Brittmarie Mannbro f. Petrow (ansökan avser 
släkten Petrow), Svanesund
Ansökan 20�0:8
Sköld: I rött en stolpvis ställd nyckel av silver med axet uppåt och åt 
dexter, åtföljd ovan sinister av en tilltagande månskära av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar; den i mitten delad i silver och rött, de 
yttre i rött och silver. 

Torbjörn Wihlén, Ösmo
Ansökan 20�0:9
Sköld: I blått en rundel av silver belagd med ett svart björnspår.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett svart björnhuvud med röd beväring.

Åke W. Liliefelt, Uppsala
Ansökan 20�0:�0
Sköld: Delad i rött, vari tre stolpar av guld, och guld, vari en röd lilja.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett hjorthuvud av guld.

Per-Göran Olsson, Karlstad
Ansökan 20�0:��
Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt pennstift av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande svart örn, i höger fot hållande en gås-
penna av guld.

Johan Lammer, Borås
Ansökan 20�0:�2
Sköld:  Medelst vågskura kluven i rött, vari ett utåtseende, uppkom-
mande och från skuran framkommande halvt vädurshuvud av guld, 
och blått, vari två av vågskuror bildade stolpar av silver.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två vädurshorn av guld.

Societas Heraldica Lundensis, Lund
Ansökan 20�0:�
Sköld: I rött fem i kors ordnade halster med nedåtvända ringskaft.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, hållande en hä-
roldsstav besatt med ett halster med nedåtvänt ringskaft.
Martin Sunnqvist och Ronny Andersen har inte deltagit i beslutet.

Alexander Krook, Vejbystrand
Ansökan 20�0:�3
Sköld: I rött en av vågskuror bildad ginbalk av guld, åtföljd ovan av 
två i hjärtform motvända störtade metkrokar och nedan av ett galler-
verk, allt av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå strutsplym.
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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 Vapenkol-
legiet nr 7 september 20�0 (Vapenbilden 83:20�0). De anförs här med registrerings-
nummer, antagarens efternamn, ansökningsnummer samt blasoneringen med even-
tuell justering till följd av Svenska Nationalkommitténs för Genealogi och Heraldik 
(SNGH) yttrande och Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning.
SNGH har invänt mot vapnen Risbecker, Rundström, Westdahl, Nordvik och Wase och anfört att ansökning-
arna bör avslås huvudsakligen på de grunder  som anförts  i de  skiljaktiga meningarna  i Meddelanden nr 7. 
Utöver att ledamoten Stolt har anslutit sig till ledamöterna Nevéus och Sagerlunds mening beträffande vapen 
Risbecker har  invändningarna  inte  föranlett några ändrade uppfattningar bland SVK:s  ledamöter. Nämnda 
vapen är därför slutligt godkända i oförändrat skick.

SV-��5 Mohlén (2007:25) Sköld: Ginstyckad i svart, vari ett årder av guld, och guld, vari en svart kragstö-
vel. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: En stegrande häst av silver.

SV-��6 Bendix (2007:7�) 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. Hjälmpryd-
nad: En grön ek med röda ekollon.

SV-��7 Risbecker (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.

SV-��8 Ekholm (2008:26) Sköld: I blått två motvända gripar av guld med drakvingar, draksvansar och drak-
tungor, 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.

SV-��9 Rundström (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.

SV-�20 Westdahl (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. Hjälm-
prydnad: Två svarta oxhorn nedtill förenade med ett läderband av purpur kantat av ringar av silver. 

SV-�2� Winton (2009:8) Sköld: I grönt ett svävande gaffelkors av guld.

SV-�22 Nordvik (2009:��) Sköld: I svart tre kopplade dubbelsparrar, den övre störtad och tre gånger klu-
ven 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.

SV-�23 Eiland (2009:23) Sköld: Tio gånger styckad i blått, silver, rött och silver, däröver en ginstam av 
silver belagd med en röd leopard med blå beväring. Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver. Hjälmprydnad: Fram-
för en uppstigande röd sol, ett uppstigande lejon av guld med röd beväring, i höger tass hållande en sabel av 
silver med fäste av guld.

SV-�2� Blomberg (2009:2�) 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.

SV-�25 Wase (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.

SV-�26 Sjögrip (2009:27) Sköld: I blått en sjögrip av silver med röd beväring. Hjälmtäcke: Blått fodrat 

Pontus Ragnö, Solna
Ansökan 20�0:�6
Sköld:  I grönt en balk av silver belagd med en svart spindel, åtföljd 
ovan av ett upprest lejon av guld med beväring av silver och nedan av 
en ros av guld belagd med en röd ros.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver och guld.
Hjälmprydnad: Ett grönt ekblad med stjälk av guld mellan två utåt-
vända svarta korpar med beväring av silver.

Anders Bodin, Södertälje
Ansökan 20�0:�8
Sköld: I blått ett av kavlar bildat andreaskors, åtföljt av tre kugghjul 
och nedan av ett vinglas, allt av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat av guld.
Hjälmprydnad: En kotpelare av guld, omslingrad av en blå orm med 
framåtvänt huvud och röd beväring.

Daniel Andersson, Landskrona
Ansökan 20�0:�9
Sköld: Fyrstyckad i guld och rött; i första och fjärde fältet övre respek-
tive nedre delen av ett rött kugghjul och i andra och tredje fältet ett 
brinnande hjärta av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två rödklädda armar av guld med händerna hållande 
ett brinnande hjärta av guld.

Jan-Erik Witting, Vasa, Finland
Ansökan 20�0:20
Sköld: I fält, ginstyckat i silver och rött, ett klöverbladskors ginstyckat 
i rött och guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande röd örn med beväring av guld, bärande 
runt halsen en halskedja med ett från denna hängande klöverbladskors, 
båda av guld.
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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.

SV-�27 Haufe (2009:29) Sköld: I grönt sex eklöv av silver, ordnade tre, två och ett. Hjälmtäcke: Grönt 
fodrat med silver. Hjälmprydnad: En grön gående sköldpadda i höger framfot hållande en liljestav av silver. 

SV-�28 Desén (2009:30) Sköld: I grönt ett grankvistkors med i vardera korsvinkeln ett utväxande kornax, 
allt  av  guld. Hjälmtäcke: Grönt  fodrat med guld. Hjälmprydnad: En  lyra på vardera  sidan besatt med  två 
kornax, allt av guld.

SV-�29 Inglis (2009:3�) 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, mellan två blå femuddiga stjärnor. Hjälmtäcke: Blått 
fodrat med silver. Hjälmprydnad: En uppstigande grön grip med röd beväring hållande en uppgående måne 
av guld.

SV-�30 Andersson (2009:33) Sköld: Delad i guld, vari ett grönt kvarnhjul, och svart, vari en störtad plog-
bill av guld. Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett rött flammande hjärta mellan 
två vesselhorn, dexter horn delat i guld och grönt, sinister horn delat i svart och guld.

SV-�3� Jerndahl (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.

Rättelser
Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 6: 
SV-8� Westergöthlands skall vara Wästergöthlands. 
SV-85 Alfvenhjelm.  I blasoneringen av  skölden skall det  stå  ”uppresta”  i  stället  för 
”stående”, och hjälmprydnadens blasonering skall lyda: ”En blå oval med en bård av 
guld och belagd med ett likarmat kors av silver.”

Meddelanden från Svenska Vapenkollegiet nr 7:
SV-99 Föreningen Svenska Släktkalendern. Blasoneringen av skölden skall  lyda: ”… 
vari en av essnitt …”.


