
n r  2 5  2 0 1 9  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  1

MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
SEPTEmbEr 2021Nr 29

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 november 2021.

VIKTOr OLOf NEDErbErG, mariehamn (Åland), 
ansökan 2020:26 
Sköld: I guld två korslagda änterbilor med svarta skaft och blad av 
silver med röd egg, sammanbundna av en knopboll av silver med två 
fritt hängande tampändar, allt åtföljt ovan av en av trebergskura bild-
ad blå ginstam och nedan av en av fjällskura bildad blå stam belagd 
med en krona av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld och silver.
Hjälmprydnad: En liggande grön lagerkrans med inbundna styvmors-
violer med kronblad av purpur, guld och silver samt med grön stjälk.

PErNILLA ArENSPArr, Stockholm, ansökan 2020:28
Sköld: I rött en höjd sparre av silver, därunder en nedkommande 
örnfot av silver med fjäderdräkt av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En röd kulle besatt med ett boklöv av guld, allt mel-
lan två svarta hjorthorn.
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ChrISTEr fOGhAGEN, Ålem, ansökan 2020:35
Sköld: Genom sänkt mantelsnitt delad i blått, vari ett ankare åtföljt 
nedan på sidorna av två femuddiga stjärnor, allt av guld, och guld, 
vari ett blått ankarkors.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två uppresta gåspennor, en av guld och en blå.

DANIEL ThOmAS SjÖDIN, Luleå, ansökan 2020:45
Sköld: I svart en framifrån sedd uppåtflygande uggla av guld, allt 
omgivet av en av blått och guld gironnerad bård.
Hjälmtäcke: blått och svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En stående grip delad i svart och guld och med 
beväring av guld, hållande en nyckel av guld, besatt med en svart 
fanduk beströdd med herminer av guld och däromkring en av blått 
och guld gironnerad bård.

bO SKACKE, Aneby, ansökan 2020:37
Sköld: I guld en av vågskura bildad sinister snedstam, två gånger av 
vågskura delad i svart, guld och blått, åtföljd ovan av en svart alm-
kvist med gröna blad.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En hästsko av silver med öppningen vänd uppåt och 
mellan två almblad, delade med ginbalksvis respektive balkvis bruten 
delningslinje i guld och rött.

CArL-hENry SALOmONSSON, Karlstad, 
ansökan 2020:33
Sköld: Delad i guld, vari ett rött smidesstäd, och rött, vari ett balkvis 
ställt veteax av guld.
Hjälmtäcke: rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon delat i guld och rött och med 
blå beväring, hållande i tassarna ett svart armborst med svart sträng 
och pil samt pilspets av silver.
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huGO CArLSSON, bjärred, ansökan 2020:54
Sköld: Delad i blått, vari en femuddig stjärna av silver i nedre dexter 
hörn, och silver, vari en stolpvis ställd gren av hagtorn med löv och 
taggar, allt svart.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre svarta hagtornstaggar ställda i knippe, besatta 
med tretungade vimplar delade i rött och guld, uppstigande ur en 
liggande grenkrans av guld med fyra uppställda hagtornslöv av guld 
och däremellan fyra uppställda röda hagtornsbär, varav ett helt och 
två halva löv samt två bär synliga framifrån.

ANN yxNACKE, Kristinehamn, ansökan 2020:46 
Sköld: I silver en svart ek, åtföljd ovan av fem bjälkvis ordnade svarta 
björnspår.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En grön björnfäll med huvud, besatt med älghorn av 
guld.

rIChArD LILLIEhOrN PrINS, Västra frölunda, 
ansökan 2020:53
Sköld: I rött mellan två vesselhorn av silver en lilja av guld åtföljd 
ovan av en öppen krona av silver.

rObIN LAVhAGE, rottne, ansökan 2020:48
Sköld: I guld en röd älg med blå beväring gående på ett svart treberg 
belagt med en kroksabel av silver vänd mot sinister och med fäste av 
guld.
Hjälmtäcke: rött och svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett uppstigande dexterseende lejon av guld med hö-
ger arm klädd i harnesk av silver och däri hållande ett svärd av silver 
med fäste av guld, i vänster tass hållande en kroksabel av silver med 
fäste av guld.



4 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 5  2 0 1 9

LArS ErIK fOrSbErGh, Tandsbyn, ansökan 2021:3
Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå balk, åtföljd ovan av ett svart 
björnspår och nedan av ett svart uppskjutande berg.

jOhANNA GLEmbO, Ludvigsborg, ansökan 2021:1
Sköld: I blått en balansvåg av guld, åtföljd ovan av en ek och ett svärd, 
båda av guld.
Hjälmtäcke: blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En blå grip med röd beväring och öppen krona av 
guld, uppstigande ur en krans av åtta uppåtställda eklöv av guld, 
varav fem synliga framifrån.

LINuS hÅKANSSON, Löddeköpinge, ansökan 2020:57
Sköld: medelst tinnskura delad i blått, vari en sol av guld belagd med 
en blå jordglob med kontinenter av silver, och guld, vari två korslagda 
röda hillebarder.
Hjälmtäcke: blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd pilgrimsfalk med teckning och beväring av 
guld, i näbben hållande en röd pion med grön bladförsedd stjälk, allt 
mellan två palmblad av guld.

Claus K. berntsen har inte deltagit i beslutet.

Pär ErShAG, Göteborg, ansökan 2021:2
Sköld: I blått fem fiskar av silver simmande i cirkel i dextervridning, 
allt inom en bård av silver.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: fem uppväxande lingonkvistar, delade i blått och 
silver samt utan bär.
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LArS KASTANjEhIErTA, Enköping, ansökan 2021:8
Sköld: I silver ett grönt kastanjeträd, åtföljt på sidorna och nedan av 
tre svarta hjärtan.
Hjälmtäcke: Svart och grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett svart skepp med tre master och segel av silver.

ANDrEAS bOrGESTEN, Vårgårda, ansökan 2021:4
Sköld: I blått en uppskjutande borg av silver med tre krenelerade 
torn, det mittersta högst, samt med svarta fönster och port, och där-
under en grön stam belagd med en snedruta av silver.
Hjälmtäcke: blått och grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En trana av silver med hjässa, näbb och ben röda, 
hållande två korslagda dalpilar av guld med silverspetsar i vänster fot.

ADAm IVEhAG, Skara, ansökan 2021:7
Sköld: Genom en vågskura kluven i blått, vari ett latinskt kors av 
silver, och silver, vari en blå ring.
Hjälmtäcke: blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En blå harpa mellan två vingar av silver.

mATTIAS ENGDAhL, Pyrmont, Australien, ansökan 2021:5
Sköld: fyrstyckad i blått, silver, silver och grönt och belagd med fyra 
andreaskorsställda liljor i motsatta tinkturer.
Hjälmtäcke: blått och grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En vase av silver med övre bandet blått och nedre 
grönt, åtföljd på vardera sidan av fyra fanor med stänger av silver 
samt varannan fanduk grön och blå, samtliga belagda med en lilja av 
silver.
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ANDrEAS DAuN, Norrtälje, ansökan 2021:13
Sköld: I grönt två knölsvanar av silver med beväring av guld, båda 
simmande och motvända, allt inom en bård av guld.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tallkotte av guld mellan två gröna vingar med 
vingpennor av silver.

TOrbjÖrN CLAESSON, Ludvika, ansökan 2021:11
Sköld: I silver en blå balk belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld, 
åtföljd ovan av ett avslitet rött vildsvinshuvud och nedan av en grön 
lagerkvist.
Hjälmtäcke: rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Ett Kristusmonogram mellan två strutsplymer, allt av 
guld.

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 Vapenkollegiet nr 28 (Vapenbilden 
125:2021). De anförs här med registrerings nummer, antagarens 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-601 PEr LIDbECK (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. Hjälm-
prydnad: Ett uppåtvänt musselskal av silver belagt med ett rött mantauanskt kors.
 SV-602 NIKLAS fOrSbErG (2019:31). Sköld: I svart fält bestrött med sexuddiga stjärnor 
av guld och med en av grankvistskura bildad stam av silver, ett stolpvis ställt svärd av motsatta tinktu-
rer. Hjälmtäcke: Svart bestrött med sexuddiga stjärnor av guld och fodrat med silver. Hjälmprydnad: 
Två svarta vingar beströdda med sexuddiga stjärnor av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-603 IGGE fErNSTAD (2019:42). Sköld: Se SV-435. Hjälmtäcke: blått fodrat med silver. 
Hjälmprydnad: En arm av silver klädd i blå ärm och hållande en svart hammare.
 SV-604 jONAS jONzON (2020:6). Sköld: I blått en genomgående bro med ett spann, åt-
följd 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 med båda tassarna hållande en treudd av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
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 SV-605 mArTIN NILSSON (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.
 SV-606 huGO jONzON (2020:17). Sköld:  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 vän-
ster fem svarta veteax.
 SV-607 ANDErS ArDSTÅL (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.
 SV-608 ChrISTOffEr IVArSSON (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 höger fot hållande en armring av guld.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
 SV-609 jOhN jONSSON (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.
 SV-610 rICKArD PErSSON (2020:31). Sköld: Kvadrerad i guld och blått samt belagd med 
en jakthund av motsatta tinkturer. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två svarta rå-
djurshorn.
 SV-611 LINDA ADCOCK (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.
 SV-612 OSCAr frANKGArD (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.
 SV-613 ANDrEAS KALTENEGGEr (2020:36). Sköld: I blått en harv av guld åtföljd ned-
an av en av granskura bildad stam av silver.
 SV-614 jONAS ArNELL-SzurKOS (2020:38). Sköld: Delad i blått, vari en uppkomman-
de örn av guld med röd beväring, och guld, vari en svart trefotsgryta. Hjälmtäcke: blått fodrat med 
guld. Hjälmprydnad: En svart älghornskrona.
 SV-615 ErIK SILVErmIST (2020:39). Sköld: I silver en svart fyrhövdad hydra med ögon av 
guld, uppkommande ur en av karvskura bildad blå stam. Hjälmtäcke: blått fodrat med guld. Hjälm-
prydnad: En ur en blå kulle uppväxande ek av guld.
 SV-616 ANDrEAS hÖGSTrÖm (2020:40). Sköld: I rött en fackla av silver med eld av 
guld mellan två fjäderpennor 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.
 SV-617 jOAKIm SANDEr (2020:41). Sköld: Ginstyckad i guld, vari två korslagda akaciak-
vistar åtföljda ovan av ett georgskors, allt svart, och rött, vari en kogg av guld. Hjälmtäcke: blått fodrat 
med guld. Hjälmprydnad: En fläkt örn av guld med röd beväring.

Anm.: blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGh.
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Ansök om registrering av ditt vapen på

www.heraldik.se/svk
svenska vapenkollegiet

Ordförande: Martin Sunnqvist
Ledamöter: jesper Wasling
 Claus K. berntsen
 Kim Dohm-hansen
 martin Trägen
 Göran mörner
 björn fridén
Adjungerade: ronny Andersen
 Wilhelm brummer
 Kaare Seeberg Sidselrud

E-post:  svk@heraldik.se 
Hemsida:  svensktvapenregister.se

Meddelanden från 
svenska vapenkollegiet

Redaktör: Claus K. berntsen

Teckningar i av SVK fastställd schablon: 
Kim Dohm-hansen: 
 ansökan 2020:33, 37–45, 48, 2021:1–4, 
7, 11–13
björn fridén: 
 ansökan 2020:26–28, 35, 46, 53-57, 
2019:5, 8

 SV-618 EmELIE SANDbLOm (2020:42). Sköld: I svart, i sköldhuvudet tre äppelblommor 
av silver med blombottnar 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 blom-
bottnar av guld.
 SV-619 hELENA brAGE rOSENqVIST (2020:43). Sköld: I silver två gröna liggande, 
stolpvis ställda kopplade lyror med svarta strängar. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver. Hjälmpryd-
nad: En grön ara-papegoja med vingarna utslagna, med ansikte och fötter av silver samt med röd 
näbb.
 SV-620 TIINA SArLIN (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, blåsande i en fanfartrumpet av guld med en svart fana med fransar av 
guld och beströdd med åtta femuddiga stjärnor av silver.
 SV-621 STIG LÖWENSPETS (2020:49). Sköld: I silver en röd spets belagd med ett jeru-
salemskors 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 kopplade stjärnor av guld. 
 SV-622 KrISTIAN NOrDGrEN (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. Hjälm-
täcke: blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: En åttauddig blå stjärna med den översta spetsen av guld 
mellan två kronhjortshorn av guld. 
 SV-623 frEDrIK WITTbOLDT (2020:51). Sköld: I blått fem bjälkvis ställda strängar 
varav de tre övre överlagts med en smal stolpe förenade med bjälkarna, allt av silver.
 SV-624 PEr-ANDErS GruNNAN (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: blått fodrat med guld. 


