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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
FEbruArI 2021Nr 28

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 
uti från 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, Örjagården, Örja byväg 11 A, 261 51 Landskrona. Sista dag för in vänd-
ning är den 15 maj 2021.

PEr LIDbEcK, Malmö, ansökan 2018:50
Sköld: Delad i grönt, vari tre musselskal av silver ordnade ett över två, 
och av guld, vari ett rött mantuanskt kors.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppåtvänt musselskal av silver belagt med ett rött 
mantauanskt kors.

claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.

NIKLAS FOrSbErG, Solna, ansökan 2019:31
Sköld: I svart fält bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och med 
en av grankvistskura bildad stam av silver, ett svärd av motsatta 
tinkturer.
Hjälmtäcke: Svart bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat 
med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar beströdda med sexuddiga stjärnor 
av guld.

Skäl för beslutet: Svenska Vapenkollegiet (SVK) har inte tidigare registrerat något 
vapen med bestrött hjälmtäcke. Det är också mycket ovanligt i Skandinavisk Vapen-
rulla. I medeltida vapenbilder förekommer beströdda hjälmtäcken emellanåt, även om 
det i en del fall är oklart om det är fråga om en tillfällig dekoration eller en egentlig 
beståndsdel av vapnet.



2 M e d d e l a n d e n  f r å n  s v e n s k a  v a p e n k o l l e g i e t  n r  2 8  2 0 2 1

JONAS JONzON, Mariestad, ansökan 2020:6
Sköld: I blått en genomgående bro med ett spann, åtföljd ovan av en 
störtad plogbill lagd över två korslagda hammare, allt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: ur en ring av veteax ett uppstigande svart lejon med 
röd beväring med en bössa av silver hängande över axeln och hållan-
de en treudd av guld.

IGGE FErNSTAD, Söderköping, ansökan 2019:42, avser enbart 
hjälmtäcke och hjälmprydnad
Sköld: Se SV-435.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En arm av silver klädd i blå ärm och hållande en svart 
hammare.

De exempel som förekommer innebär att det inte är uteslutet att godkänna ett 
hjälmtäcke som är bestrött med mindre figurer. Men dessa exempel innebär inte utan 
vidare att alla beströdda hjälmtäcken ska godkännas. Huvudregeln bör vara att beströd-
da hjälmtäcken inte godkänns, men undantag kan göras under några förutsättningar.

För det första måste det kravet uppställas – precis som när ett fält, en häroldsbild 
eller en allmän bild är beströdd – att de aktuella föremålen är lämpliga att beströ något 
med. Det kan t.ex. vara fråga om hjärtan, sjöblad, snöflingor eller liknande. beträffande 
hjälmtäcken kan det däremot inte vara fråga om herminer, som skulle få hjälmtäcket att 
se ut som en hermelinsfodrad mantel.

För det andra är det rimligt att utgå från att hjälmtäcket endast är bestrött om även 
fältet, en häroldsbild eller allmän bild i skölden är beströdd, eller om hjälmprydna-
den är beströdd. Detta hänger samman med att hjälmtäcket i normalfallet ska bestå av 
vapnets livréfärger, de viktigaste tinkturerna i vapnet. En beströdd hjälmprydnad kan i 
synnerhet höra samman med ett bestrött hjälmtäcke, eftersom hjälmprydnaden i vissa 
framställningar sömlöst kan övergå i hjälmtäcket.

För det tredje måste man skilja mellan ett bestrött hjälmtäcke som tillfällig dekora-
tion och som fast beståndsdel av vapnet. Ofta kan det finnas anledning att inte regist-
rera hjälmtäcket som bestrött utan spara detta för användning som dekoration i större 
framställningar av vapnet. I just detta avseende är emellertid antagarens inställning av 
stor vikt.

När det gäller aktuellt vapen är det de två första kriterierna som kommer i förgrun-
den. Det är här fråga om stjärnor, som är lämpliga att beströ ett fält med. Såväl sköldens 
fält som hjälmprydnaden är beströdda av likadana stjärnor som hjälmtäcket. Antagaren 
har framhållit att stjärnorna i hjälmtäcket inte ska utgöra en tillfällig dekoration utan 
vara en fast beståndsdel av vapnet.

Kraven för att göra ett undantag är därmed uppfyllda, och vapnet ska registreras 
med ett svart hjälmtäcke bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat med silver.
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MArTIN NILSSON, Odensbacken, ansökan 2020:10
Sköld: Genom en bjälke av guld, belagd med en röd pensel, delad i ett 
fält som i sin tur är delat genom ett mantelsnitt i guld och blått vari 
en hyvel av guld, och rött, vari en skomakarhammare korslagd med 
en yxa, båda av guld.
Hjälmtäcke: rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett kvarnhjul av guld.

ANDErS ArDSTåL, Särö, ansökan 2020:25
Sköld: Styckad i silver och blått och belagd med en fläkt örn av 
motsatta tinkturer och med röd beväring, i höger fot hållande en 
smideshammare av guld och ovan åtföljd av en blå fyruddig stjärna 
belagd med en rundel av guld.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande åt dexter seende lejon av silver med 
beväring av guld, hållande i höger tass en stav och i vänster en kalk, 
båda av guld.

cHrISTOFFEr IVArSSON, Stureby, ansökan 2020:29
Sköld: I blått fält bestrött med med vasar av silver, ett lejon av guld 
med röd beväring.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart korp med lyftade vingar, med fötterna hål-
lande en armring av guld.

HuGO JONzON, Mariestad, ansökan 2020:17
Sköld: I svart en fläkt korp av silver hållande i höger fot en lyra och i 
vänster fot en kulram, båda av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring 
hållande i höger tass en svart blocknyckel och i vänster fem svarta 
veteax.
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OScAr FrANKGArD, Västerås, ansökan 2020:34
Sköld: Ginstyckad i rött, vari en lilja av silver, och silver, vari ett rött 
krenelerat borgtorn åtföljt till sinister av ett mot borgtornet upprest 
rött lejon, med klor och tunga av guld.

LINDA ADcOcK, Skurup, ansökan 2020:32
Sköld: I grönt en spets av silver belagd med en grön ek.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön uggla stående på ett ben och i den andra 
foten hållande en pilbåge av guld samt med ett pilkoger av guld på 
ryggen.

rIcKArD PErSSON, Skurup, ansökan 2020:31
Sköld: Kvadrerad i guld och blått samt belagd med en jakthund av 
motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två svarta rådjurshorn.

JOHAN WADENbäcK, Hjärup, ansökan 2020:30
Sköld: I rött en sänkt störtad dubbelsparre av guld, åtföljd ovan av ett 
gående lejon av guld med beväring av silver och blå tunga.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med beväring av silver 
och blå tunga, hållande en öppen krona av guld.
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ErIK SILVErMIST, Vårgårda, ansökan 2020:39
Sköld: I silver en svart fyrhövdad hydra med ögon av guld, uppkom-
mande ur en av karvskura bildad blå stam.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En ur en blå kulle uppväxande ek av guld.

ANDrEAS HÖGSTrÖM, Saltsjö-boo, ansökan 2020:40
Sköld: I rött en fackla av silver med eld av guld mellan två fjäderpen-
nor av guld och åtföljd nedan av en bepansrad arm av silver hållande 
ett svärd av silver med fäste av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Framför sex fanor, ytterst två schackrutiga i blått och 
silver, därnäst en röd och en av guld, innerst en av guld och en blå, 
två uppkommande bepansrade armar av silver, dexter hållande ett 
svärd av silver med fäste av guld, och sinister en fjäderpenna av guld.

JONAS ArNELL-SzurKOS, älvsjö, ansökan 2020:38
Sköld: Delad i blått, vari en uppkommande örn av guld med röd 
beväring, och guld, vari en svart trefotsgryta.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart älghornskrona.

ANDrEAS KALTENEGGEr, uppsala, ansökan 2020:36
Sköld: I blått en harv av guld åtföljd nedan av en av granskura bildad 
stam av silver.
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TIINA SArLIN, Sollentuna, ansökan 2020:44
Sköld: I svart två av vågskuror bildade strålar av silver ställda i en 
sparre, emellan åtföljda av en stolpvis ställd kajak sedd ovanifrån 
belagd med en bjälkvis lagd kajakpaddel, båda av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En upprest get av silver med beväring av guld, blåsan-
de i en fanfartrumpet av guld med en svart fana med fransar av guld 
och beströdd med åtta femuddiga stjärnor av silver.

HELENA brAGE rOSENqVIST, Göteborg, 
ansökan 2020:43
Sköld: I silver två gröna liggande, stolpvis ställda kopplade lyror med 
svarta strängar.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En grön ara-papegoja med vingarna utslagna, med 
ansikte och fötter av silver samt med röd näbb.

EMELIE SANDbLOM, ängelholm, ansökan 2020:42
Sköld: I svart, i sköldhuvudet tre äppelblommor av silver med blom-
bottnar av guld, därunder två av vågskuror bildade bjälkar av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: På ett treberg av guld, tre äppelblommor av silver 
med blombottnar av guld.

JOAKIM SANDEr, Landskrona, ansökan 2020:41
Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciakvistar åtföljda 
ovan av ett georgkors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med röd beväring.
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FrEDrIK WITTbOLDT, Lidingö, ansökan 2020:51
Sköld: I blått fem bjälkvis ställda strängar varav de tre övre överlagts 
med en smal stolpe förenade med bjälkarna, allt av silver.

PEr-ANDErS GruNNAN, Munkedal, ansökan 2020:52
Sköld: I blått två korslagda nycklar av guld mellan tre laxar av silver 
med röd beväring följande varandra i cirkel.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd bro med ett krenelerat rött torn på var sida, 
varpå ett stolpvis ställt svärd av silver med fäste av guld.

KrISTIAN NOrDGrEN, Örebro, ansökan 2020:50
Sköld: I blått en rundel av silver belagd med en uppväxande blå ek, 
belagd med tre eklöv av guld i knippe, med en rot av guld därunder. 
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: En åttauddig blå stjärna med den översta spetsen av 
guld mellan två kronhjortshorn av guld.

STIG LÖWENSPETS, Torsby, ansökan 2020:49
Sköld: I silver en röd spets belagd med ett Jerusalemskors av guld, 
åtföljd av tre gröna löv på var sida.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En liggande halvmåne av silver omgiven av tolv kopp-
lade stjärnor av guld.
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Pris 350 kronor inklusive porto för icke medlemmar 
 och 250 kronor inklusive porto för medlemmar eller 

 den som har registrerat vapen hos SVK.
Boken beställs genom att beloppet insätts på vårt plusgiro 22 27 90-8 

eller på shop.heraldik.se. Vid frågor skicka ett mejl till lennart@heraldik.se

Vare sig du är heraldiker, konstnär, 
släktforskare eller intresserad av 
kulturhistoria så är det här en bok för dig!

Den här boken är en fest för ögat. 
Samtliga vapen presenteras med sin 
standardsköld. Dessutom visas ett stort antal 
kompletterande konstnärliga tolkningar.
Blasonering på både svenska och engelska.

Svenskt Vapenregister vol. 1

Detta vackra klotband presenterar 
de första 200 registrerade vapnen 
i Svenskt Vapenregister.
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slutligt godkända vapen införda 
i svenskt vapenregister

Följande vapen har slutligt godkänts och förts in i Svenskt Vapenregister. Vapnen 
har kun gjorts såsom preliminärt godkända i Meddelanden från Svenska Vapenkolle-
giet nr 27 (Vapenbilden 123:2020). De anförs här med registrerings nummer, antaga-
rens namn, ansöknings nummer samt blasoneringen med even tu ell justering till följd 
av Svenska National kommitténs för Genealogi och Heraldik (SNGH) yttrande och 
Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning. 
 SV-563 DANIEL ÖHMAN (2018:30). Sköld: I blått ett lejon av guld, belagt med 
tre blå hjärtan, två över ett, och hållande ett hjärta av guld. Hjälmtäcke: rött och blått 
fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre röda strutsplymer.
 SV-564 PEHr EMIL WåLLbErG (2018:32). Sköld: I svart tre uppskjutan-
de sänkta spetsar av silver, den mittersta nederst överlagd de yttre, åtföljda ovan av en 
femuddig stjärna av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld och silver. Hjälmprydnad: 
Två renhorn av silver.
 SV-565 NATALIE ÖrJES (2019:30). Sköld: I guld en svart kronhjort åtföljd av 
en grön post vari tre stolpvis ordnade kyrkklockor av guld. Hjälmtäcke: Grönt fodrat 
med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande svart kronhjort.
 SV-566 IrEN uLLSTrÖM (2019:37). Sköld: I svart tre framifrån sedda får av 
silver, åtföljda nedan av en av en karvskura bildad tre gånger av karvskura i silver, svart, 
guld och svart delad stam. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: En gucku-
sko med stjälk och blad, allt av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-567 PEr rIcHArDSON (2019:39). Sköld: I grönt en kuggkrans, därinom 
två korslagda störtade nycklar över ett nyckelhål, allt av guld, åtföljt ovan av tre strålande 
rundlar, allt av silver. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: Mellan två 
hjorthorn av guld besatta med vardera tre gröna humlekottar, tre gröna eklöv framför tre 
uppkommande kornax av guld.

Anm.: SNGH har ifrågasatt om kuggkrans är en tillräckligt tydlig beskrivning eller om det behöver anges 
att den bara har yttre kuggar. I vapnet för Svedala köping 1960-71 förekom begreppet kuggkrans och avsåg den 
bild som är aktuell här. SVK anser därmed begreppet tillräckligt väl definierat inom heraldiken.
 SV-568 SOFIA WIbErG (2019:44). Sköld: I grönt en kompassros med sex vä-
derstreck av guld och svart åtföljd ovan av en av en grankvistskura bildad ginstam av 
guld. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: En snigel med snäcka av guld.
 SV-569 PETEr FALKENäNG (2019:48). Sköld: I grönt en fläkt falk av silver 
med beväring av guld hållande i klorna en öppen krona av guld. Hjälmtäcke: Grönt och 
rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Mellan två röda vingar, belagda med två av vågs-
kuror bildade bjälkar av guld, ett svart treberg, varifrån ett störtat i treberget nedstucket 
svärd av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-570 MIKAEL NyGrEN (2019:49). Sköld: I blått en balk av silver belagd 
med fem stolpvis ställda röda hjärtan, åtföljd på båda sidor av en balkvis ställd sträng av 
guld samt ovan av en balansvåg och nedan av en lilja, båda av silver.
 SV-571 STEFAN DOLLSéN (2019:51). Sköld: I svart ett utåtseende oxhuvud 
med två korslagda spikar mellan hornen, allt av guld och inom en infattning av guld. 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: En lagerkrans av guld.
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 SV-572 FrEDrIK rEHNbErG (2019:52). Sköld: I svart en över ett treberg av 
guld springande ren av silver med röd beväring försedd med en halsring med tre almblad, 
allt av guld, åtföljd ovan dexter av en femuddig stjärna av guld. Hjälmtäcke: Svart fodrat 
med guld. Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två röda renhorn.
 SV-573 LArS MOLIN (2019:53). Sköld: I rött ett lejon av silver hållande en 
ekkvist av guld samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam delad medelst 
en vågskura i murverk av guld, och blått. Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: Ett svärd av silver mellan två röda örnvingar.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-574 LOrD* uLF SKEI (2019:54). Sköld: Medelst en balk av silver styckad i 
rött, vari en drake, och blått, vari ett lejon, allt av guld. Hjälmtäcke: rött fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: Två blå oxhorn.

Anm.: Detta är ett av Skatteverket i folkbokföringen registrerat förnamn.
 SV-575 JAN KÖNIG (2019:55). Sköld: I blått en krönt man, i högra handen hål-
lande en spira och med vänstra handen i sidan, stående på en kulle, allt av guld. Hjälm-
täcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En svart korp med beväring av guld, i höger 
fot hållande en spira av guld, allt mellan två blåa plymer.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-576 cHrISTOFFEr rONGVE (2019:56). Sköld: I rött en dubbelyxa, om-
given av en infattning i form av en kedja, allt av guld. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med 
silver. Hjälmprydnad: Två röda nedtill förenade oxhorn varifrån en uppväxande vitsippa 
med pistiller av guld, blomblad av silver och grön stjälk.
 SV-577 FrEDrIK VAN KESbEEcK ANDErSSON (2019:57). Sköld: I 
guld två svarta medelst vågskuror bildade flanker, däremellan ett svart körsbärsträd med 
gröna blad och röda bär. Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett andreas-
kors av guld, överst besatt med en lyra omgiven av en lagerkrans, allt av guld.
 SV-578 uLF MÖLLEr (2019:58). Sköld: I guld en röd stam samt ett över skuran 
uppskjutande spänt armborst av motsatta tinkturer, vars pilspets balanserar en röd våg. 
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två vingar av guld med röd stam, 
vardera belagd med ett rött möllejärn.
 SV-579 VIOrEL OcTAVIAN cIuPITu (2019:59). Sköld: I rött en passare 
av silver med nedåtriktade armar och med en sol av guld mellan armarna. Hjälmtäcke: 
rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två vingar av silver.
 SV-580 MATS OLSSON (2020:1). Sköld: Kvadrerad i grönt och guld samt be-
lagd med ett störtat ekblad av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld. 
Hjälmprydnad: Grönt fodrat med guld.
 SV-581 OLA LINDAHL (2020:2). Sköld: I silver en störtad blå spets belagd med 
en uppväxande lind av silver. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En tre-
delad solfjäder av silver, blått och silver, avslutad upptill av en karvskura med sju spetsar 
vardera besatt med ett lindblad av silver.
 SV-582 LEIF HELLSTrÖM (2020:3). Sköld: Genom mantelsnitt delad i silver 
och blått, vari en av bågsnitt bildad stam av silver, belagd med två av vågskuror bildade 
blå bjälkar.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-583 JONAS SyréN (2020:4). Sköld: I guld en stolpvis ställd grön syrenkvist 
med blomklase av purpur. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: En upp-
stigande sjöjungfru av guld i vardera handen hållande en grön syrenkvist med blomklase 
av purpur. 
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 SV-584 rObErT FAbIAN (2020:5). Sköld: I svart en störtad nyckel med sinis-
tervänt ax och med ett patriarkalkors i nyckelns grepp, åtföljd på sidorna och nedan av 
tre sjuuddiga stjärnor, allt av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. Hjälmprydnad: 
En gående utåtseende varg av silver.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-585 PONTuS STrÖMbErG (2020:7). Sköld: I svart en balk av guld, be-
lagd med en svart korp, och åtföljd av två fyruddiga stjärnor av silver. Hjälmtäcke: Svart 
fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande drake av silver med höger arm hållande 
en krona av guld.
 SV-586 PATrIK ÖSTMAN (2020:8). Sköld: I fält kluvet i guld och blått två 
korslagda pilar av motsatta tinkturer och med röd spets respektive spets av silver, åt-
följda dexter av ett rött kopparmärke och sinister av ett järnmärke av silver. Hjälmtäcke: 
Svart fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande fläkt svart berguv.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-587 KIM NyDAHL (2020:9). Sköld: I blått två korslagda drabantvärjor av 
silver med byglarna vända utåt, åtföljda ovan av en tilltagande måne och på sidorna samt 
nedan av tre naverlönnsblad, allt av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmpryd-
nad: Ett uppstigande lejon av guld med stängd mun och framtassarna på hjälmbindeln.
 SV-588 PEr FAHLéN (2020:11). Sköld: I blått en grip av silver med röd beväring 
hållande en lax av silver, åtföljd nedan av en av en vågskura bildad stam, medelst vågskura 
delad i silver och rött.
 SV-589 JOHAN HArGEHäLL (2020:12). Sköld: I blått en spets av silver be-
lagd med ett blått hjärta, åtföljd dexter av en sol av silver, sinister av en lyra av silver och 
nedan av en av en vågskura bildad stam medelst vågskura tre gånger delad i blått och 
silver. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En lagerkrans av silver.
 SV-590 THOrD SKÖLDEKrANS (2020:13). Sköld: Genom ett inböjt man-
telsnitt delad i guld, vari ett avhugget rött drakhuvud och ett avslitet svart björnhuvud 
med röd beväring, och blått, vari en stork av silver med röd beväring och med en orm 
av guld i näbben. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En bepansrad arm 
med obehandskad hand av silver, hållande en yxa av silver med svart skaft, allt mellan två 
vesselhorn delade i blått och guld respektive guld och blått.
 SV-591 EVA cArLSSON (2020:14). Sköld: I silver en inböjd röd spets belagd 
med en ros av guld och åtföljd av två blå liljor.
 SV-592 JONAS PErSGAArD (2020:15). Sköld: I guld en sänkt blå sparre över-
lagd en röd störtad sparre. Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med guld. Hjälmprydnad: 
Tre strutsplymer, röd, av guld och blå.
 SV-593 MArcEL uLVErSKIOLD NOrDSTIErNEHEIM (2020:16). 
Sköld: I svart ett genomgående vikingaskepp av silver seglande på en av vågskura bildad 
röd stam, åtföljd ovan av en sjuuddig stjärna av silver. Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: Ett uppåtriktat varghuvud av guld med röd beväring mellan två svarta 
horn.
 SV-594 cArL JOHAN STIuVHArT (2020:18). Sköld: Av en treradig av 
silver och blått schackrutad ginbalk ginstyckad i guld, vari tre blå femuddiga stjärnor 
ordnade två över en, och blått, vari tre korsade spikkors av guld ordnade ginbalksvis. 
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett lejon av guld med röd beväring, 
hållande i höger tass en stridsyxa av guld och i vänster en sporre av guld.
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 SV-595 HåKAN SVENSSON (2020:19). Sköld: I blått en fyrbladig propeller av 
guld, ovan åtföljd av en späckhuggare av silver med röd tunga. Hjälmtäcke: blått fodrat 
med guld. Hjälmprydnad: Två korslagda röda harpuner med spetsar av silver mellan två 
vingar av silver med blå vingpennor.
 SV-596 MATTIAS HAGMAN (2020:20). Sköld: I blått en ek av guld ovan åt-
följd av en åttauddig stjärna mellan två sexuddiga stjärnor, alla av silver. Hjälmtäcke: blått 
fodrat med silver. Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med röd beväring hål-
lande i höger tass ett svärd av guld med klinga av silver och i vänster en ekkvist av guld.
 SV-597 JOHN SäVESJÖ (2020:21). Sköld: Medelst vågskura delad i guld, vari 
fem uppväxande gröna sävstjälkar, och blått, vari en av vågskuror bildad bjälke av silver. 
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Tre staplade böcker med gröna ryggar 
och blad av silver, varpå en sittande uggla av silver med lyftade vingar.
 SV-598 JOHAN bErNE (2020:22). Sköld: I fält, ginstyckat i silver och blått, en 
upprest björn i motsatta tinkturer och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått 
timglas, och däröver en blå ginstam belagd med tre rundlar, den i mitten av silver och 
de två yttre av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppstigande 
björn ginstyckad i blått och silver och med röd beväring, i ramarna hållande ett blått 
timglas.
 SV-599 SArA SzETO (F. SuNNO) (2020:23). Sköld: I blått två motvända 
svanar av silver med vänster- respektive högerfoten mötande varandra, stående på en av 
ett bågsnitt bildad stam av guld belagd med sex hjärtan, ordnade tre, två och ett. Hjälm-
täcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två 
blå vingar.
 SV-600 MAGNuS MOLANDEr (2020:24). Sköld: I blått ett ankare omsling-
rat av en delfin, allt av silver, åtföljt nedan av en av bågsnitt och vågskura bildad stam av 
silver belagd med ett rött hjärta. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: En 
upprest hummer av guld mellan fyra röda fanstänger med tvåuddiga fanor kluvna i silver 
och blått.


