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SOCIETAS HERALDICA 

SCANDINAVICA 

NYHEDSBREV NR. 1, DECEMBER 2004 

 

Velkommen til første udgave af Heraldisk Selskabs 

elektroniske nyhedsbrev! Det elektroniske nyhedsbrev vil 

være et supplement til Heraldisk Tidsskrift, og vil 

udkomme hver eller hver anden måned. Medlemmer 

opfordres til at indsende materiale, der kunne tænkes at 

være interessant for en bredere kreds, ligesom billeder 

modtages med glæde. Især materiale fra Sverige, Norge, 

Finland og Island vil blive modtaget med glæde. Ris og ros 

modtages også gerne. Nyhedsbrevet tilsendes via e-mail i  

Word-format, og det kræver at man har sendt sin e-

mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger 

findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) 

God fornøjelse! 

 

HERALDICA: forum for nordiske heraldikere 

På adressen www.heraldik.se/forum findes et online 

diskussionsforum for nordiske heraldikere, der har 

eksisteret siden foråret 2004. Forummet er oprettet på 

initiativ af Svenska Heraldiska Föreningen, men det er 

ambitionen, at forummet skal blive et mødested for 

nordiske heraldikere, og omhandle alt indenfor nordisk 

heraldik. Her behandles alt fra almene spørgsmål om 

heraldik over offentlige våbener, til beslægtede emner som 

valgsprog, flag og ordener. Der findes et link fra SHS's 

hjemmeside til forummet, og forummet er åbent for alle 

interesserede. (RA) 
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3. nordiske konference for heraldik, 14. – 15. 

maj 2005 i Oslo 

 

 

Konferencens logo blev oprindelig tegnet af Kungl. Vapenmålare Bengt Olof 

Kälde til konferencen i Kalmar, og er i denne version tilpasset næste års 

konference af generalmajor Thorbjørn Bergersen, formand for Arrangement-

komiteen. 

Vedlagt det seneste nummer af Heraldisk Tidsskrift (nr. 

90) var et informationsblad vedrørende 3. nordiske 

konference for heraldik, der løber af stablen i Oslo lørdag 

14. maj og søndag 15. maj 2005. Desuden er Oslo 

kommune vært for en modtagelse af konferencens del-

tagere allerede fredag 13. maj kl. 18.00. Konferencen er 

sponseret af Nordisk kulturfond, det kgl. 

norske Forsvarsdept. og Oslo kommune. Temaet for 

konferencen i Oslo er "Nordiske unioner: indgåelse og 

opløsning – heraldik og flag." Sidste frist for tilmelding er 

1. februar 2005, og tilmelding og evt. yderligere 

oplysninger kan fås ved henvendelse til:  

 

3. nordiske konferanse for heraldikk 

Sekretariatet v/ Geir Nordhus 

Dragonstien 18 

N-1062 Oslo 

Norge 

Fax: +47 23 28 70 71 

E-mail: kvartermester@yahoo.no 

 

Angående indkvartering er der opnået en aftale med First 

Hotel Noble House, der kan tilbyde dobbeltværelser til 800 

NOK pr. døgn, og enkelt-værelser til 700 NOK pr. døgn i 

dagene 13.-18. maj, hvis man ved bestilling oplyser at 

man er deltager i konferencen. Kontakt hotellet på: 

Tlf.: +47 23 10 72 00 

Fax: +47 23 10 72 10 

E-mail: 

marianne.sporstol@firsthotels.no  
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Arrangementkomiteen ønsker at undersøge om der er 

interesse for at optrykke t-shirts med konferencens logo, 

som vist ovenfor. Pris pr. t-shirt vil ved tilstrækkelig 

interesse være på ca. NOK 100,- 

Vil De sikre dem en souvenir fra Oslo? Opgiv størrelse (S-

M-L-XL) og farve (sort eller hvidt) sammen med tilmelding 

til konferencen. 

Udover selve konferencen har Oslo meget andet at byde 

på, og Arrangementkomiteen anbefaler at man forlænger 

sit besøg i Oslo så man kan opleve grundlovsdagen 17. 

maj også.   

(Oplysninger fra Arrangementkomiteen) 

 

Danske kommunevåbener efter 

strukturreformen 

Når en stor del af Danmarks kommuner vil blive lagt 

sammen i forbindelse med strukturreformen, vil der 

sandsynligvis være en del kommunevåbener, der ikke 

længere vil være i brug. Og hvad sker der så med alle de 

skilte, flag, porcelæn, gaveartikler og andet som 

kommunevåbenerne er afbildet på i dag rundt omkring i 

kommunerne? Jeg vil gerne opfordre de danske 

medlemmer til at undersøge hvorvidt repræsentative 

eksempler af disse fysiske manifestationer af kommune-

våbenerne vil blive opbevaret på råhuse, det lokale arkiv 

eller museum. I forbindelse med strukturreformen er det 

glædeligt at notere, at der er interesse i at få nye 

kommunevåbener, i stedet for logoer, som man kunne 

frygte. Se disse links: 

http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder/Kultur/2004/12/14/102101.htm  

http://www.dr.dk/Regioner/Fyn/Nyheder/Politik/Kommunalreform/2004/12/23

/093417.htm 

www.nordjyske.dk/vaaben 
 (RA) 

 

Heraldik i den danske Kulturnat 

På Rigsarkivet i København blev der på Kulturnatten 2004, 

fredag 8. oktober,  bl.a. vist våbener for en del adelige 

godsejere, deriblandt Ludvig Holberg, for at lægge sig 

tematisk op ad Nationalmuseets herregårdsudstilling. Der 

var også noget for børnene; to ark med heraldiske figurer 

og våbenskabeloner til farvelægning blev uddelt.  

 

(Oplysninger fra Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet, København) 
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Et af de ark, der blev uddelt til børnene på Rigsarkivet  på Kulturnatten. 

 

Den islandske falk 

I anledning af at det sidste år var 100 år siden, at det  

islandske våben, en kronet sølv stokfisk i rødt felt,  blev 

ændret til en sølv falk i blåt felt, udsendtes af det Det 

Islandske Nationalarkiv et dobbeltkort, afbildet nedenfor, 

med en tegning af falken.  

Tegningen formodes at være udført af Karl Jensen, der 

også udførte tegningen af det danske kongevåben til 

Salmonsens Konversationsleksikon i 1916, og er 

approberet af kong Christian IX d. 11. december 1903. 

Som et kuriosum kan det nævnes, at mens falken var 

Islands våben 1903-1918, udgik feltet med falken ikke af 

det danske kongevåben før 1948.  

Se iøvrigt Magnus Arni Magnussons artikel om islandsk 

heraldik på http://www.heraldik.org/artikler/index.html  

 
(Oplysninger fra Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet, København og Eirikur 
Gudmundsson, Det Islandske Nationalarkiv, Reykjavik) 
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Forslag til materiale til nyhedsbrevet 
 
SHS's elektroniske nyhedsbrev, hvoraf dette første 

nummer stadig er på eksperimentalstadiet, lever først og 

fremmest gennem jer, medlemmerne af SHS, og det 

materiale I sender ind. 

Ideer og forslag til materiale kunne være: 

 

- Lokale nyheder om heraldiske emner 

- Våbenbrug; hvordan bruges våbener i dag? 

- Heraldiske feriebilleder 

- Heraldik i medierne 

 

Og meget, meget mere – det er kun fantasien, der sætter 

grænser!  

(RA) 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ 
 

 
Det var så første udgave af SHS's elektroniske 

nyhedsbrev, som jeg naturligvis håber har været en 

fornøjelse at læse. Jeg beklager, hvis dette første nummer 

har haft en slagside af dansk materiale, og materiale hvor i 

jeg selv har været involveret. Jeg håber, at de kommende 

numre vil rette op på dette med jeres hjælp. 

Ris, ros og materiale af al slags modtages med tak af 

redaktøren: 

 
Ronny Andersen 
Spangsbjerg Møllevej 42 A 
DK-6700 Esbjerg 
Danmark 
E-mail: roand00@student.sdu.dk  
 
 

 
 

 
GODT NYTÅR! 

 
 


