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MEDDELANDEN från

SVENSKA  VAPENKOLLEGIET
FEBRUARI 2022NR 30

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 2022.

SILVIA VIORICA CONSTANTINESCU, Finnerödja, 
ansökan 2020:27
Sköld: Delad i guld, vari en röd balansvåg åtföljd av två motvända 
uppresta gröna kinesiska drakar med röd beväring, och blått, vari tre 
öppna böcker av guld, två över en.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppstigande enhörning av guld.

ROGER CARLSON, Portland, Oregon, USA, ansökan 2020:55
Sköld: Medelst en sträng av silver delad i blått och rött, allt överlagt 
med en sparre av silver belagd med en öppen bok i rött band och 
med sidor av silver med guldsnitt, sparren åtföljd ovan av två tallkot-
tar av guld och nedan av en kärve av guld.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En fackla av guld med röda lågor.
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ROBERT TJERNBERG, Alingsås, ansökan 2020:58
Sköld: I rött en av karvskura bildad blå stam varur en uppskjutande 
bergstopp av guld och med sågskura avdelad topp av silver, allt åtföljt 
ovan dexter av en femuddig stjärna av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två korslagda stridsyxor med skaft av silver och blåa 
blad mellan två vingar av silver belagda med var sin femuddig blå 
stjärna.

ANDREAS BYLUND, Knivsta, ansökan 2021:15
Sköld: Styckad i guld, vari tre svarta tallar, och svart.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Två älghorn av guld.

ULF WELIN, Kristianstad, ansökan 2021:10
Sköld: I svart tre stolpvis ställda svärd ett över två åtföljda nedan av 
en heraldisk sol med åtta strålar, allt av guld.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En upprest svart varg med beväring av guld.

THOMAS GRÖNLUND, Boden, ansökan 2020:56
Sköld: I grönt en gitarr av silver med svarta detaljer åtföljd ovan 
dexter av en femuddig stjärna av silver belagd med en röd femuddig 
stjärna och ovan sinister av en femuddig stjärna av silver belagd med 
en svart femuddig stjärna, allt omgivet av en infattning av silver.
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två uppväxande gröna stjälkar med blå blåklockor.
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SIMON PILEBORG, Mullsjö, ansökan 2021:21
Sköld: I blått en borg med tre torn omgiven av en krans av två pilkvis-
tar, allt av silver, därunder en av en vågskura bildad stam, av vågsku-
ror tre gånger delad i silver och blått.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En tekanna av silver.

MASSIMO ROSSI, Stockholm, ansökan 2021:17 
Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en blå sexuddig stjärna 
mellan ett grönt träd och ett rött lejon uppväxande från respektive 
stående på delningslinjen, och ett fält medelst vågskuror nio gånger 
delat i blått och silver.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer av silver, rött och guld.

THEODOR STENKILSSON, Simrishamn, ansökan 2021:19
Sköld: Av en vågskura delad i guld, vari en blå femuddig stjärna, och 
blått, vari en sinistervänd ål av silver med röd beväring.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En lyra av silver.

ALEXANDER WASBERG, Åkers Styckebruk, ansökan 2021:18
Sköld: I blått ett treberg av guld med en på treberget ställd kornkärve 
av guld, sammanhållen av ett rött band och med ett uppskjutande 
spänt armborst av guld med röd pil och sträng.
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd eka med vingar av guld.
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JONAS HASSELHUHN, Sollentuna, ansökan 2021:27
Sköld: Kluven i rött och silver vari en enmastad båt i motsatta tink-
turer hållen av dexter en sinistervänd grip av silver och sinister av ett 
rött dubbelsvansat lejon, allt över en av vågskura bildad blå stam.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två vingar, en av silver och en röd.

URBAN SAND, Lidköping, ansökan 2021:24
Sköld: Fyrstyckad i guld och rött, i det övre fältet ett rött hjärta, i det 
undre ett rött liljekors, i de båda övriga en lilja av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Tre strutsfjädrar, en blå mellan två av silver.

SIMON GREFVE, Huddinge, ansökan 2021:23
Sköld: I silver en svart upprest bäver på ett grönt treberg.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart upprest bäver.

ÖRJAN ARIANDER, Huddinge, ansökan 2021:25
Sköld: I blått en fläkt drake av silver med ögon, beväring och 
vingmembran av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Mellan två stjärnor av silver en bepansrad hand av 
silver, hållande ett guldmynt.
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MADELEINE JONZON, Lyrestad, ansökan 2021:33
Sköld: Av en fjällskura delad i rött, vari en kerub av silver, och silver, 
vari en svart bok.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
Hjälmprydnad: En svart bok framför en röd vinge.

KRISTER ISSAL, Karlskrona, ansökan 2021:28
Sköld: I svart ett uppstigande lejon av silver med blå beväring i höger 
tass hållande en saltkristall av silver.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
Hjälmprydnad: Två svarta vingar med vingpennor av silver.

MAGNUS BLOMGREN, Eksjö, ansökan 2021:31
Sköld: I blått ett svärd av silver med fäste av guld mellan en stav av 
silver omslingrad av en orm av guld och en fjäderpenna av guld.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En svart kråka med hjorthorn av guld.

ANDREW GOMES, Stockholm, ansökan 2021:30
Sköld: Medelst av vågskuror bildade strängar av silver två gånger klu-
ven i grönt, blått och grönt, allt överlagt med en öppen bok av guld.
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RICHARD LILLIEHORN PRINS, Västra Frölunda, 
ansökan 2021:35
Sköld: Se SV-633.
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En röd ås, i form av ett mantelsnitt utformat som 
fjällskura, belagd med ett johanniterkors av silver och besatt med en 
lilja av guld.

Martin Sunnqvist har inte deltagit i beslutet.

JONAS MICHÉLSEN, Lund, ansökan 2021:34
Sköld: I rött sju genombrutna snedrutor av guld, varav fem kopplade 
och stolpvis ordnade genomgående, och de två återstående på var 
sida kopplad med den mittersta, den till sinister förenad med en 
bjälkvis genomgående sträng av guld; det därmed avgränsade fältet 
upptill sinister samt spetsrutornas inre delar blå.
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppflygande duva av guld.

LARS STIERNERBIELKE, Tollarp, ansökan 2021:36
Sköld: I blått två leoparder av silver krönta med öppna kronor av 
guld, åtföljda ovan av en ginstam av silver belagd med tre röda sexud-
diga stjärnor.
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
Hjälmprydnad: En uppkommande bepansrad arm av silver hållande 
ett svärd av guld, allt omgivet av fyra fanor, två på varje sida, med 
stänger av guld och med fandukar varannan blå och varannan av 
guld.

LOTTA HÄYRYNEN, Kista, ansökan 2022:1
Sköld: I guld en röd räv ridande på en upprest svart björn med röd 
beväring.
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
Hjälmprydnad: Ett getkranium av silver med svarta horn.
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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 Vapenkollegiet nr 29 (Vapenbilden 127:2021). 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) ytt-
rande och Svenska Vapenkollegiets förnyade granskning. 
 SV-625 VIKTOR OLOF NEDERBERG (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 häng-
ande tampändar, allt åtföljt ovan av en av trebergskura bildad blå ginstam och nedan av en av fjällskura 
bildad blå stam belagd med en krona av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver. Hjälmpryd-
nad: En liggande grön lagerkrans med inbundna styvmorsvioler med kronblad av purpur, guld och silver 
samt med grön stjälk.
 SV-626 PERNILLA ARENSPARR (2020:28). Sköld: I rött en höjd sparre av silver, därunder 
en nedkommande örnfot av silver med fjäderdräkt av guld och svarta klor. Hjälmtäcke: Blått fodrat med 
silver. Hjälmprydnad: En röd kulle besatt med ett boklöv av guld, allt mellan två svarta hjorthorn.

Anm.: Blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-627 CARL-HENRY SALOMONSSON (2020:35). Sköld: Delad i guld, vari ett rött smi-
desstäd, 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.

SV-628 CHRISTER FOGHAGEN (2020:6). 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 ankar-
kors. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Två uppresta gåspennor, en av guld och en blå.
 SV-629 BO SKACKE (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 balkvis ställd almkvist 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..

Anm.: Blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-630 DANIEL THOMAS SJÖDIN (2020:45). Sköld: I svart en framifrån sedd uppåtflygan-
de 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.

SV-631 ANN YXNACKE (2020:46). Sköld: I silver en svart ek, åtföljd ovan av fem bjälkvis ord-
nade svarta björnspår. Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld. Hjälmprydnad: En grön björnfäll med huvud, 
besatt med älghorn av guld.
 SV-632 ROBIN LAVHAGE (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 höger 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.
 SV-633 RICHARD LILLIEHORN PRINS (2020:53). Sköld: I rött mellan två vesselhorn av 
silver en lilja av guld åtföljd ovan av en öppen krona av silver.
 SV-634 HUGO CARLSSON (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 tvåtungade vimplar delade i rött och guld, uppstigande ur en liggande grenkrans av guld med fyra 
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Svenskt Vapenregister volym 2

Detta vackra klotband presenterar de 
registrerade vapnen 201–400
i Svenskt Vapenregister.

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

Liksom i första volymen presenteras samtliga vapen 
med sin standardsköld. Dessutom visas ett stort antal 
kompletterande konstnärliga tolkningar. 
Blasonering på både svenska och engelska.

Priser inom Sverige:
1 ex 250 kr + porto 65 kr

2 ex 400 kr + porto 80 kr
1 ex av Volym 1 och 1 ex av Volym 2, 400 kr + porto 80 kr

Nyhet!

Kontakta kassören Lennart Wasling om du önskar fler exemplar eller leverans utomlands.
Mejladress: lennart@heraldik.se  Tel: 070-614 98 54

Boken kan beställas genom att beloppet betalas in på plusgiro 22 27 90-8
eller köpas via webbshopen https://shop.heraldik.se
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uppställda hagtornslöv av guld och däremellan fyra uppställda röda hagtornsbär, varav ett helt och två 
halva löv samt två bär synliga framifrån.

Anm.: Blasoneringen justerad.
 SV-635 LINUS HÅKANSSON (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 be-
väring av guld, i näbben hållande en röd pion med grön bladförsedd stjälk, allt mellan två palmblad av 
guld.

SV-636 JOHANNA GLEMBO (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.
 SV-637 PÄR ERSHAG (2021:2). Sköld: I blått fem fiskar av silver simmande i cirkel i dextervrid-
ning, allt inom en bård av silver. Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver. Hjälmprydnad: Fem uppväxande 
lingonkvistar, delade i blått och silver samt utan bär
 SV-638 LARS ERIK FORSBERGH (2021:3). Sköld: I guld en av vågskuror bildad blå balk, 
åtföljd ovan av ett svart björnspår och nedan av ett svart uppskjutande berg.
 SV-639 ANDREAS BORGESTEN (2021:4). Sköld: I blått en borg av silver med tre krenelerade 
torn, det mittersta högst, samt med svarta fönster och port, stående på en grön stam belagd med en sned-
ruta 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.

Anm.: Blasoneringen justerad i enlighet med förslag av SNGH.
 SV-640 MATTIAS ENGDAHL (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.

SV-641 ADAM IVEHAG (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.
 SV-642 LARS KASTANJEHIERTA (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.
 SV-643 TORBJÖRN CLAESSON (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.
 SV-644 ANDREAS DAUN (2021:13). Sköld: I grönt två knölsvanar av sil-
ver 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.
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Ansök om registrering av ditt vapen på

www.heraldik.se/svk
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AVSLAG

SVK har den 1 januari 2022 beslutat avslå ansökan beträffande hjälmprydnaden ”Fyra korsformigt ställ-
da liljor av guld mellan två blå vingar.”

SVK (majoriteten) har anfört: Enköpings kommun har vapnet ”En blå sköld med fyra korsformigt ställ-
da liljor av guld”. Visserligen är kravet på unicitet ofta mindre strängt när det gäller hjälmprydnader än 
sköldar. Här är det emellertid fråga om en karakteristisk och ovanlig symbol, som finns i ett officiellt 
vapen. Symbolen är, utöver att den lagts mellan och över vingar, oförändrad i förhållande till Enköpings 
kommunvapen, även när det gäller tinkturer. Hjälmprydnaden innehål-ler därmed en alltför tydlig hän-
visning till Enköpings kommunvapen för att den ska kunna godkännas för en privatperson i Sverige. 

Jesper Wasling har anmält är skiljaktig mening och bifallit ansökan även beträffande hjälmprydnaden. 
Skälen för detta är att fyra liljor i kors inte är en symbol som är unik inom konsten, och eftersom den är 
placerad i hjälmprydnaden och inte i skölden är den inte för lik Enköpings kommunvapen.




