Programmet er som følger:
Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19.30
cand. mag. ULRIK REINDEL:
Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om
de tre kroner
De historisk ukorrekte våbener, der findes på
Frederik IIs berømte gobeliner, er traditionelt
blevet affærdiget som et udslag af manglende
heraldisk kundskab, men våbenerne har snarere
karakter af et bevidst partsindlæg i den dansksvenske våbenstrid.

SOCIETAS HERALDICA
SCANDINAVICA
NYHEDSBREV NR. 5, januar 2006

Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 19.30
museumskonsulent THOMAS W. LASSEN:
Topografiske kilder til dansk heraldik
Med udgangspunkt i farvebeskrivelser af en række
danske byvåbener fortælles der om 1600- og 1700tallets topografiske værker og deres særlige
betydning som kilder til dansk heraldik og som
bidrag til det heraldiske studiums historie.

FORELÆSNINGSRÆKKEN 2006
Den heraldiske forelæsningsrække i foråret 2006 vil
komme til at stå i renæssancens tegn. Anledningen
er at 2006 er udnævnt til renæssanceår i Danmark.
Sæsonens heraldiske foredrag organiseres i
samarbejde med Folkeuniversitetet i København
som en forelæsningsrække i dettes program for
forårssemestret 2006. Tilmelding og betaling sker
til Folkeuniversitetet, Købmagergade 52, 1150 Kbh.
K., tlf. 33 14 48 27. Der ydes rabat til alle over 65
år. Se også:
http://www.fukoebenhavn.dk/default.aspx?pagetyp
e=8&HoldNr=1030

Tirsdag den 14. marts 2006 kl. 19.30
arkivar, seniorforsker NILS G. BARTHOLDY:
Danske kongedøtres våbenføring
Kongernes døtre har siden middelalderen ført deres
fædres våbener, og de indgik i kombinationer med
deres ægtemænds heraldik og fik undertiden en
videregående politisk betydning.
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gastronomiske retning. Jeg vil lade læserne selv
Tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19.30
lektor, lic. theol. CARSTEN BACH-NIELSEN:
Dronning Sophie i sine aners kreds
Frederik IIs meget selvbevidste dronning, der kom
fra Mecklenburg, fik en lang enkestand og glemte
aldrig sin herkomst, hvilket kan spores i en lang
række heraldiske mindesmærker.

forsøge at finde ændringerne:

Tirsdag den 28. marts 2006 kl. 19.30
museumsinspektør JØRGEN HEIN:
Hosebåndsordenen og Danmark
Rosenborg har verdens ældste samling af
hosebåndsordener. De har været Frederik IIs,
Christian IVs, hans bror Ulriks og Christian Vs.
Ordenstegnenes udformning og anvendelse
undergik ændringer fra Elizabeth I til James I.
Alle interesserede opfordres stærkt til at melde sig
til foredragsrækken, da det ellers er tvivlsomt om
den vil fortsætte i de kommende år. Pris er 385 kr.
DÜRER-VÅBEN PÅ AFVEJE I ROM
Restauranten RomAntica i Rom bruger som blikfang
Dürers træsnit af sit eget våben fra 1523, med en
ændring af våbenmærket over i den mere kuriøse,
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ESSUNGA KOMUNE – NYT VÅBEN
Essunga kommune (Sverige) har udskrevet en
konkurrence om et nyt kommunevåben. For de, der
har lyst til at tage udfordringen op, kan reglerne for
deltagelse ses her:
http://www.essunga.se/pages/cgiRøde Krystal, Røde Kors’ nye emblem. Fra Dansk Røde Kors’

bin/PUB_ViewNews.exe?pageId=39&newsId=46&v

hjemmeside, http://www1.drk.dk/sw53771.asp

ersionId=1&viewAllNews=true
RØDE KORS - NYT SYMBOL

SVENSK-DANSK-SPANSK VÅBEN MALET AF

Ved siden af Røde Kors’ og Røde Halvmånes kendte

ENGELSK KUNSTNER

symboler, er der blevet introduceret et nyt, der skal

Alexander Scheel-Exner-Bermúdez er født i

bruges hvor korset og halvmånen ikke kan bruges

Danmark, bosat i Sverige og Spanien og er læge,

af religiøse og politiske årsager. Det nye symbol

specialist i intern medicin. Alexander er på

ses nedenfor og er blevet døbt Røde Krystal.

sværdsiden af tysk-østrigsk herkomst, mens
slægten Skeel har været etableret i Danmark siden
1600-tallet og er stadig at tælle blandt den danske
adel. Hans interessante våben ses her:

3

Våbenet, der her er malet af den fremragende
engelske kunster, Andrew Stewart Jamieson,
indeholder følgende våbenmærker: 1. felt: Exner,
2. og 3. felt: Bermúdez og 4. felt: Scheel. Andrew
S. Jamiesons hjemmeside kan ses her:
http://www.medieval-arts.co.uk/

BORGMESTRENE OG HERALDIKERNE
Den 31. november til den 2. december blev der
afholdt borgmesterkonference på Den Kommunale
Højskole i Grenå (Danmark). Nils G. Bartholdy fra
Rigsarkivet og redaktøren af dette nyhedsbrev var
inviteret

til

at

mulighederne

i

tale
den

om

faldgruberne

kommunale

heraldik

og
om

aftenen den 1. december. Nils G. Bartholdy fortalte
om den kommunale heraldiks historiske baggrund
Alexander Scheel-Exner-Bermúdez’ våben malet af Andrew

og de faldgruber, der kan være, mens Ronny

Stewart Jamieson

Andersen
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fortalte

om

mulighederne

for

komponering af nye våbener og nytegninger af

Cadenas var gennem et langt liv forfatter til et

ældre våbener.

endog meget stort antal artikler og bøger om
spansk

heraldik,

bl.a.

Diccionario

heráldico,

DON VICENTE DE CADENAS Y VICENT (1915-

flerbindsværkerne Heraldario Espanol, Europeo y

2005)

Americano

Den 21. december 2005 døde Don Vicente de

Comunidad Hispánica, og en af hans artikler blev

Cadenas y Vicent, som var den sidste overlevende

også trykt i Heraldisk Tidsskrift nr. 49-50. Han var

af det spanske monarkis oprindelige korps af

endvidere initiativtager til en række organisationer,

”våbenkonger” (cronistas reyes de armas) med

bl.a. det ansete tidsskrift Hidalguía, det Madrid-

officiel ret til at ”certificere” våben, genealogier og

baserede Internationale Institut for Genealogi og

adelskab (som fastsat ved dekreter fra 1915 og

Heraldik, samt den spanske adelssammenslutning

1951). Cadenas, der som ung studerede historie,

Asociación de Hidalgos a Fuero de Espana, ligesom

teologi

han

og

sympatisør

journalistik,
af

en

var

hovedarrangør

de

af

Blasones

de

de

la

internationale

kongresser for genealogi og heraldik i Spanien i

tronprætendent og dennes designerede heraldiker,

1955 og 1982. Cadenas var—blandt mange andre

og han blev som et led i Francos alliance med

anerkendelser—indvalgt som medlem af Académie

”Carlisterne”

Internationale d’Héraldique.

1951

såkaldt

oprindeligt

Repertorio

”Carlistiske”

i

den

var

og

anerkendt

som

spansk

våbenkonge. Efterhånden som de øvrige, under de

Der er ikke blevet udpeget nogen ny ”cronista rey

spanske konger udpegede våbenkonger døde, var

de armas” for kongeriget Spanien siden 1951, og

Cadenas (siden 1978) den eneste tilbageværende.

med den politiske udvikling og den spanske stats
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REDAKTØRENS HJØRNE

overgang til en forbundsstatslig struktur er det
sandsynligt, at der ikke kommer flere sådanne på
nationalt plan.

Der er nu gået et år, siden det første nyhedsbrev

Den eneste offentlige heraldiker i

kom på gaden, og der er fra alle sider blevet taget

Spanien er således i dag Don Alfonso Ceballos-

godt i mod det. Nyhedsbrevet er dog afhængigt af,

Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, som i 1992

at

blev udpeget til ”cronista de armas” for delstaten

der

er

materiale

nok, og derfor vil jeg

Castil-Leon.

opfordre

alle

til

at

bidrage med stort som

Peter Kurrild-Klitgaard

småt fra heraldikkens
verden.
---

Ronny Andersen
Kongensgade 63, 3. tv.
DK-6700 Esbjerg
Danmark
E-mail:
roand00@student.sdu.dk
info@arsheraldica.dk
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