Kongressen blev åbnet af HKH Prinsesse Anne, og i
den
flotte
ceremoni
deltog
heroldere,
statsheraldikere og andre officielle heraldiske
autoriteter fra mange dele af verden. Ceremonien
blev holdt i St. Andrews Universitets festsal,
Younger Hall, med deltagelse af repræsentanter fra
universitetet.
I
anledning
af
åbningen
præsenterede Lord Lyon King of Arms, Robin Orr
Blair, et våbenpatent der tilføjede hjelmtegn og
skjoldholdere til universitetets våben.

SOCIETAS HERALDICA
SCANDINAVICA
NYHEDSBREV NR. 7, SEPTEMBER 2006
DEN 27. INTERNATIONALE KONGRES FOR
GENEALOGISKE OG HERALDISKE VIDENSKABER, ST. ANDREWS, 21. – 26. AUGUST
2006
Et flot planlagt og flot gennemført kongres løb af
stablen i St. Andrews, Skotland, 21. til 26. august
2006. 208 delegerede fra hele verden deltog, og
udover forelæsningerne var der planlagt udflugter
for de, der ikke deltog som delegerede, workshop
med indbudte heraldiske kunstnere, heldagstur til
Edinburgh, aftentur til Edinburgh Military Tattoo og
diverse
andre
mindre
arrangementer,
bl.a.
prøvesmagning af landets nationaldrik, uisge
beatha, whisky.

Billede fra kongressens åbning.
Kilde: http://www.congress2006.com/Opening.html
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Derudover fik universitetet og St. Andrews Town
Council hver foræret en smuk broderet ’gonfannon’
med de respektive våbener. Åbningsceremonien
afsluttedes med en procession gennem St. Andrews
gader, hvor våbenflagene fik lov til at blafre i
vinden, med HKH Prinsesse Annes flag i front,
efterfulgt af herolderne og til sidst kongressens
deltagere. Billeder fra hele kongressen kan ses på
www.congress2006.com.

NY VÅBENMALER VED KUNGL. MAJ:TS ORDEN

Leif Ericsson. Kilde: Leif Ericsson

Den 35-årige Leif Ericsson afløste 27. april Bengt
Olof Kälde som våbenmaler ved Kungl. Maj:ts
Orden i Stockholm, og har nu ansvaret for at male
våbenerne for Riddere af Serafimerordenen. Den
nye våbenmaler blev udpeget ved at tre kunstnere
skulle foretage en opmaling af et våben. Leif
Ericssons bidrag ses her nedenfor, våbenet for den

Billede fra kongressens åbning, processionen.
Kilde: http://www.congress2006.com/Parade.html
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russiske storfyrst Nikolaj
tillykke med udnævnelsen!

Mikhailovitj.

Vi

siger

NYE ’KOMMUNEVÅBENER’
Strukturreformen i Danmark, der pr. 1. januar
2007 omdanner Danmarks nuværende 271
kommuner til 99 kommuner, fører også til nye
kommunevåbener. En del steder er der udskrevet
konkurrencer om de nye våbener, og ikke alle
steder med held. Der er en kedelig tendens til at
folk med meget lidt eller ingen kendskab til heraldik
deltager i konkurrencerne, og resultaterne er for en
heraldiker ofte forstemmende. Her er links til to af
kommunerne, hvor en sådan konkurrence har
været iværksat. Jeg overlader det til læserne selv
at bedømme kvaliteten! Det skal understreges, at
ingen af de vindende kommunevåbener endnu er
blevet godkendt og registreret:
Gribskov Kommune:
www.gribskov.dk/gribskov/Gribskov.nsf/0/900C9F230FC8DE73C12571CD0036629E?OpenDocument

Syddjurs Kommune:
www.syddjurs.dk/Menu/Nyheder/Nyheder+2006/Nyt+design

Ny Hedensted Kommune:
www.nyedigitale.dk/files/Hedensted%20Kommune%202%20forslag.pdf

Våbenet for storfyrst Nikolaj Mikhailovitj, malet af Leif
Ericsson. Kilde: Leif Ericsson
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USÆDVANLIGT ENGELSK VÅBEN

Den engelske blasonering lyder som følger:

College of Arms tildelte i februar et ret usædvanligt
våben til Dr. Frederick Gavin Hardy.

Arms: Bendy wavy Or and Vert issuant from the
dexter chief a Chevron wavy throughout semy of
Roundels counterchanged.
Crest: On a helm with a wreath Argent and Vert,
Upon a Rock proper encrusted with Sea Urchins Or
and Purpure a Labrador sejant Sable holding in its
mouth a gathering of Bladder Wrack Vert.
Og hermed en udfordring til Nyhedsbrevets
læsere: Den bedste – eller mest kreative
blasonering – på et af de nordiske sprog belønnes
med en en lille præmie af heraldisk tilsnit. Forslag
skal være redaktøren i hænde senest 1. november
2006.

Kilde: www.college-of-arms.gov.uk/Hardy.htm

4

REDAKTØRENS HJØRNE: EN OPFORDRING
Der er gået nogle måneder siden sidste udgave af
dette nyhedsbrev udkom, og grunden er simpel:
mangel på materiale. Derfor vil jeg gerne opfordre
alle til at sende alt relevant materiale til
undertegnede, stort som småt, seriøst som kuriøst.

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

Som afslutning et billede fra en heraldisk udstilling,
der var en del af kongressen i St. Andrews. Det
skotske kongeflag, lavet af nu afdøde Dr. Patrick
Barden. Interessant nok er løvens bevæbning grøn,
og ikke blå, som er det korrekte. En fejl ved
farvningen af flaget er skyld i den forkerte tinktur.
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