MEDDELANDENfrån
SVENSKA VAPENKOLLEGIET
Nr 9

September 2011

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 2011.

Marion Englaborn, Göteborg

Ansökan 2009:34
Sköld: I purpur en kvinnlig ängel av silver med utsträckta vingar.
Hjälmtäcke: Purpur fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En röd drake med vänster framklo hållande ett penta
gram inskrivet i en ring, allt av guld.
Skäl för beslutet: SVK godkände tinkturen purpur i SV-119 Rundström och SV-120
Westdahl. Det saknas anledning att göra en annan bedömning i detta fall.
Skiljaktig mening (ledamöterna Stolt och Sagerlund): Vi vidhåller vår uppfattning att
tinkturen purpur inte bör godkännas. Detta vapen bör därför endast godkännas med ett
annat tinkturval i sköld och hjälmtäcke.

Mats Jonsson, Iggesund

Ansökan 2010:1
Sköld: I svart ett trebandigt gaffelkors av guld utgående från gapen på
två i övre dexter och sinister hörn framkommande lejonhuvuden av guld
med röd beväring.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande arm av guld med handen hållande
ett svart timglas med svarta vingar med vingpennor av guld.
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Jens Gynnerstedt, Lund

Ansökan 2010:6
Sköld: I svart en fågel Fenix av silver uppstigande ur en uppflammande
eld av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två vesselhorn två gånger delade i silver, blått och
guld.

Michael Conrad Swanson, Franklin, Tennessee,
USA

Ansökan 2010:7
Sköld: I blått en simmande svan av silver, åtföljd ovan av en ginstam
av guld vari fem blå, med det nedre fältet förenade, uppskjutande, sini
stervända och genomgående ulvtänder.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn hållande en kärve av guld.

Laurentiistiftelsen, Lund

Ansökan 2010:14
Sköld: I guld ett balkvis ställt svart halster med nedåtvänt ringskaft,
åtföljt ovan av en röd bok med svarta beslag och nedan av en röd pen
ningpung.

Societas Sancti Laurentii, Lund

Ansökan 2010:15
Sköld: I rött ett svävande kors av silver belagt med ett svart kristus
monogram, allt åtföljt ovan av en ginstam av guld belagd med en röd
penningpung, ett svart halster med ringskaft och en röd bok.

Magnus Kald, Stockholm

Ansökan 2010:21
Sköld: Medelst mantelsnitt delad i rött, silver och blått, vari två hjär
tan av silver, det nedre störtat och i spetsen mötande det övre hjärtats
spets.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett malteserkors av silver i korsmitten överlagt med en
blå åttauddig stjärna.
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Patrik Strandgaard, Malmö

Ansökan 2010:22
Sköld: I blått en ur en pilgrimsmussla av guld uppstigande varg av
silver med röd beväring i gapet hållande ett spjut av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En spjutspets av guld mellan mellan två vargframben
av silver med röd beväring, allt uppskjutande ur en pilgrimsmussla av
guld.

Eduardo Pazikas, Mölndal

Ansökan 2010:23
Sköld: I rött tre borgtorn av silver ordnade ett över två, därunder en
medelst en av vågskuror bildad sänkt bjälke av silver avgränsad blå
stam.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande ett svärd av sil
ver med parerstång av guld och i övrigt rött fäste.

Conny Edlund, Strängnäs

Ansökan 2010:24
Sköld: I svart en sänkt sparre av silver, belagd med en smal röd sparre,
och däröver övre hälften av en lilja av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En edshand mellan två vingar, allt av silver.

Henrik Thiger, Lerum

Ansökan 2010:25
Sköld: I blått en gående tiger av guld med svart teckning och röd bevä
ring samt hållande en hammare av silver i höger framtass.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd ekorre med teckning av silver, i framtassarna
hållande en nedvänd spik av silver.
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Stefan Drakelid, Vaxholm

Ansökan 2010:26
Sköld: I silver en flygande eldsprutande blå drake, med röd beväring
och med en krona av guld om halsen, över en av en vågskura bildad
blå stam.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppkommande eldsprutande blått drakhuvud med
röd beväring och med en krona av guld om halsen.

Thord Swedenhammar, Åkersberga

Ansökan 2010:27
Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå
hammare, och blått.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med
en pil av guld mellan två oxhorn av guld.

Patrik Meynert, Höllviken

Ansökan 2010:28
Sköld: I fält, av en vågskura delat i guld och blått, en sjögrip av mot
satta tinkturer och med röd beväring samt krönt med en röd krona.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon, av en vågskura delat i guld och
blått och med röd beväring, hållande ett svart stockankare.

Eva Brunne, Stockholm

Ansökan 2010:32
Sköld: I fält, fem gånger medelst vågskuror delat i blått och silver, en ros
av guld med gröna foderblad belagd med ett rött hjärta i sin tur belagt
med ett latinskt kors av silver.
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Heléne Johansen, Laholm

Ansökan 2010:33
Sköld: I silver en svart trollslända, åtföljd nedan av en tudelad röd eld
med inre flammor av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart nedåtvänd torshammare.

Gisela Tenggren, Höganäs

Ansökan 2010:35
Sköld: I rött ett från mark uppväxande träd, allt av silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En gren av silver mellan två röda hjorthorn.
Skäl för godkännande av vapnet: Vapnet är belagt från år 1772 i sigill för sökandens
anfader kyrkoherden Peter Tenggren och har tinktursatts år 2010. På grund av att vapnet har hävd skall dess unicitet inte prövas som om det var ett nyantaget vapen.

Helena Hannerfalk Bævre, Ski, Norge

Ansökan 2010:36
Sköld: Genom en av bågsnitt bildad sänkt bjälke av guld delad i blått,
vari fyra femuddiga stjärnor av guld, en större över tre mindre, och
grönt.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande fläkt pilgrimsfalk av silver med upp
spärrade vingar och med röda vingpennor.

Richard Bernspång, Malmö

Ansökan 2010:38
Sköld: Delad medelst ett nedvänt inböjt mantelsnitt, vars hälfter för
enas med en smal bjälke, i guld, vari en blå björn med röd beväring,
och blått.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande blå björn med röd beväring hållande
en kulram av guld i höger ram och en fjäderpenna av silver i vänster
ram.
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Jakob Johansson, Enhörna

Ansökan 2010:39
Sköld: I grönt fem i kors ordnade körsbärsblommor av silver med blom
bottnar av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två korslagda spadar av silver.

Ljungby församling, Ljungbyholm

Ansökan 2010:42
Sköld: I rött en svävande sparre, ovan bildad av ett trappgavelsnitt och
upptill besatt med ett ett grekiskt kors, åtföljd ovan av två veteax och
nedan av krummen på en biskopskräkla.

Arnold Peldius, Stockholm

Ansökan 2011:1
Sköld: I rött en fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett
guldkantat rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av
de nedre vingpennorna på vardera vingen samt stående på en murad
sockel av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med blått harnesk belagt med ett
guldkantat rött georgskors och med ett band av guld knutet vid en av de
nedre vingpennorna på vardera vingen.

Bamse Ekström, Storvreta

Ansökan 2011:3
Sköld: I guld två medelst vågskuror bildade sänkta smala blå bjälkar,
åtföljda ovan av en svart ek.
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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 4 och 8 (Vapenbilden 77:2009 och 85:2010). 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.
SV-132 Högbom (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 snedrutor av guld, båda belagda med ett blått nyckelhål. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett ankare av guld framför två blå vingar.

SV-133 Tingvall (2007:82) Sköld: I fält, kluvet i blått och guld, en balansvåg över en medelst ett störtat
trappgavelsnitt bildad stam, allt av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett
med kätting försett ankare av guld. (Anm. Justerad blasonering.)

SV-134 Kjellström (2008:11) Sköld: I blått en ring av silver, vars mittdel fyra gånger av vågskuror kluven
i blått och silver och med de två strömmarna av silver fortsättande till fältets nedre kant, allt mellan två svärd
av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: Två armar av silver med blå bepansring
hållande en skål av guld med droppar av silver fallande från dess brädd. (Anm. Justerad blasonering.)

SV-135 Nestvall (2009:18) 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.

SV-136 Friedländer (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.
SV-137 Jäger (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 mantuanskt 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.

SV-138 Claésson (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 vänster 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. (Rättelse: Peder Claésson)
SV-139 Thelin (2009:36) Sköld: I guld en röd krabbtaska med svart beväring, däröver en av en vågskura bil
dad 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.

SV-140 Rånes (2010:2) Sköld: Medelst en av vågskuror bildad bjälke av silver, belagd med en av vågskuror
bildad blå kavel, delad i ett svart fält, vari en uppkommande 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.
SV-141 Dahlqvist (2010:3) Sköld: Delad i guld, vari en störtad blå spets, och rött, vari en uppväxande
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.
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SV-142 Societas Heraldica Lundensis (2010:4) 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 häroldsstav besatt med ett halster med nedåtvänt ringskaft.
SV-143 Sjöstrand (2010:5) 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.

SV-144 Mannbro f. Petrow (avser Petrow; 2010:8) Sköld: I rött en stolpvis ställd nyckel av silver, 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. (Anm. Justerad blasonering.)

SV-145 Wihlén (2010:9) Sköld: I blått en rundel av silver belagd med ett svart björnspår. Hjälmtäcke:
Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett svart björnhuvud med röd beväring.

SV-146 Liliefelt (2010:10) 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. (Samma invändning och samma ställningstagande som SV-31 Åman.)

SV-147 Olsson (2010:11) Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt pennstift av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat
med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande svart örn, i höger fot hållande en gåspenna av guld.

SV-148 Lammer (2010:12) Sköld: Medelst vågskura kluven i rött, vari ett utåtseende, uppkommande
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.

SV-149 Krook (2010:13) Sköld: I rött en av vågskuror bildad ginbalk av guld, åtföljd ovan av två i hjärtform motvända störtade metkrokar och nedan av ett gallerverk, allt av silver. Hjälmtäcke: Rött fodrat med
guld. Hjälmprydnad: En blå strutsplym.

SV-150 Ragnö (2010:16) 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 utåtvända
svarta korpar med beväring av silver.
SV-151 Bodin (2010:18) 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.

SV-152 Andersson (2010:19) Sköld: Fyrstyckad i guld och rött; i första och fjärde fältet övre respektive 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.

SV-153 Witting (2010:20) 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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