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SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA 
NYHEDSBREV NR. 10, OKTOBER 2007 

 

REDAKTØRENS HJØRNE 

 
Sommeren er forbi, og forhåbentlig har ferieti-
den budt på heraldiske oplevelser for læserne. 
En af redaktørens sommerudflugter resulterede i  
et nyt kaffekrus til arbejdsbordet med heraldisk 
udsmykning, der ses her til højre. Der gives in-
gen præmier for at gætte hvilken nordtysk by, 
kruset er indkøbt i.  

 
Det 15. internationale heraldiske kollokvium løb af stablen i byen Xanten 
i Tyskland i dagene 3.– 6. september 2007, vanen tro med deltagelse af et 
stort skandinavisk kontingent. Se billeder sidst i nyhedsbrevet.  
 

God fornøjelse med nyhedsbrevet. Næste nummer forventes på gaden 
før jul. 

I DETTE NUMMER 
 

S. 1: REDAKTØRENS HJØRNE 

S. 2: NY CHIEF HERALD I CANADA - NY UDGIVELSE 

S. 3: VERWOHLT - RANEKE - McCARTHY 

S. 4: HERALDISKE SMÅSTYKKER 

S. 5: SPÆNDENDE HJEMMESIDER 

S. 6: BLASONERINGENS KUNST 

S. 7: REKLAMEHERALDIK 

S. 8: BILLEDER FRA XANTEN  

REDAKTØR 

 

RONNY ANDERSEN 

KONGENSGADE 63, 3. TV. 

DK-6700 ESBJERG  

DANMARK 

info@arsheraldica.dk 
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NY CHIEF HERALD I CANADA 

 

Den 26. juni 2007 udnævntes en ny Chief Herald of Canada, den anden i 

rækken. Dr. Claire Boudreau, der hidtil har fungeret som Deputy Chief 

Herald og  Saint-Lauren Herald. Ovenfor ses fra venstre den nyudnævnte 

Chief Herald, Claire Boudreau, med heroldstav og kæde der markerer 

hendes  nye embede, i midten ses Canadas generalguvernør Michaëlle 

Jean og til højre ses den afgående Chief Herald, Robert D. Watt, der har 

19 år i embedet bag sig. Han har nu fået titel af Rideau Herald Emeritus. 

Her ses også Claire Boudreaus simple og smukke våben, i denne version 

tegnet af Gordon MacPherson. Se mere om The Canadian Heraldic Autho-

rity her: http://www.gg.ca/heraldry/cha/index_e.asp 

 

NY UDGIVELSE AF DANSKE HERALDISKE KILDER 

 

Nils G. Bartholdy udgiver i løbet af kort tid Adels- og våbenbreve udstedt 

af danske (unions-)konger indtil 1536. Denne udgave af adels- og våben-

breve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536 omfatter 148 hoved-

sageligt dansksprogede breve af forskellig art fra 1396 til 1546.  Alle vå-

bener er gengivet i farver, og et par smagsprøver ses på side 6 og 8. Bo-

gen udgives af Kildeskriftselskabet, og kan om kort tid bestilles via deres 

hjemmeside www.kildeskriftselskabet.dk  
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ERNST VERWOHLT (1923-2007) 

 

Medstifter af Heraldisk Selskab, formand 1959-65 og 

æresmedlem, fhv. amtsdirektør i Roskilde Amt, Ernst 

Verwohlt døde 24. august 2007 efter længere tids syg-

dom. Ernst Verwohlt har skrevet en lang række artikler 

omhandlende heraldiske emner, deriblandt våbenret og 

heroldsvæsenet i dansk middelalder. Derudover var han 

aktiv i skabelsen af en række kommunevåbener i Ros-

kilde Amt, ligesom hans indsats i lokalhistoriske aktivi-

teter og som mangeårig formand i Gustav Wied Selska-

bet vil blive husket.  
 

JAN RANEKE (1914-2007) 

 

En af skandinavisk heraldisk største kunstnere, 

fil.dr. Jan Raneke, døde 14. oktober 2007, 93 år 

gammel. Jan Raneke var æresmedlem af Heraldisk 

Selskab, en af grundlæggerne af Skandinavisk Va-

penrulla og en yderst produktiv og højt respekte-

ret heraldiker. Jan Raneke kombinerede sit kunst-

neriske virke med et omfattende heraldisk forfat-

terskab, og vil blive husket som en af Nordens 

største heraldikere.  

 
               

                                

MICHAEL FRANCIS McCARTHY (1950-2007) 

Den australske heraldiske kunster, forfatter og stifter af forlaget Thyla-

cine Press Michael F. McCarthy døde pludseligt 3. august 2007 i sit 

hjem i Darlinghurst, Australien. Michael F. McCarthy var især kendt 

som tegner af gejstlige våbener, samt som forfatter og illustrator af en 

lang række bøger omhandlende katolsk heraldik.  

Ernst Verwohlts våben, 
tegnet af Jan Raneke 

Jan Ranekes våben, tegnet af 
ham selv 
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HERALDISKE SMÅSTYKKER 

 

CUHAGS TILDELT VÅBEN 

 

CUHAGS, Cambridge University Heraldic  

and Genealogical Society, der netop har  

fejret 50-års jubilæum, er blevet tildelt  

et våben af The College of Arms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våbenet blev overrakt af Garter King of Arms netop under festmiddagen 

ved 50-års jubilæet 9. juni 2007. Selskabet har siden 1957 anvendt sor-

te slips strøet med guld hermelinshaler (i engelsk blasonering: pean) og 

dette går igen i våbenet. Løvehovederne er en henvisning til de fire lø-

ver i University of Cambridges våben, det samme er bogen i hjelmfigu-

ren. Hjelmfigurens løve holder også et tranelår, på fransk ’pied de gru’ 

der igen er forvansket til ’pedigree’ og dermed anslås det genealogiske 

aspekt. 
Foto og oplysninger: Antti Matikkala 

 

HERALDISK SALON I LIÉGE 

 

4. Salon de l’Art heraldique afholdes i 27.—28. oktober 2007 i Liége, 

hvor en række internationale heraldiske kunstnere vil udstille deres 

kunst. For flere oplysninger, se www.salonheraldique.be eller kontakt 

arrangøren Fleur de Changy på e-mail: fleur@neve.be 
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SPÆNDENDE HJEMMESIDER 

 

 

 

 

 

 

MIDDELALDERLIGE VÅBENBØGER 

Vor egen Steen Clemmensen har lanceret en hjemmeside, der beskæfti-

ger sig med hans studier af middelalderlige våbenbøger. Det meget for-

tjenstfulde og omfangsrige arbejde kan følges på:  

http://www.armorial.dk/ 

 

NORSKE VÅBENER 

På hjemmesiden http://heraldikk.blogspot.com/ har Arnstein Rønning 

opbygget en imponerende samling af våbener, der først og fremmest har 

med Norge at gøre, men også danske og andre våbener findes på siden. 

En stor ressource for heraldisk interesserede, og så kan billederne oven 

i købet bruges af andre til ikke-kommercielle formål. 

 

TYSKE VÅBENER 

 

  Dr. Bernhard Peter, en tysk kemiker, der  

  blandt sine mange hobbies tæller heraldikken,  

  har på sin hjemmeside samlet en mængde in-  

  teressante links til bl.a. digitaliserede våben 

  bøger og derudover er der en samling af fami-  

  lievåbener fra Mosel-området og masser af he- 

  raldiske fotos. Alt i alt er der materiale til de  

  lange vinteraftener, vi går i møde. Adressen  

  på hjemmesiden er:  

 

                           

            http://www.dr-bernhard-peter.de/Heraldik/seite38.htm    

Billede fra www.armorial.dk 

Billede taget af Dr. Bernhard Peter 
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BLASONERINGENS KUNST 
 
Siden den lille konkurrence om blasonering af et britisk våben blev af-
gjort er der indkommet følgende, uden for konkurrence: 
 
En fagligt betonet blasonering på dansk af F. G. Hardys våben ville under hensyntagen til 
blasoneringen på engelsk efter min opfattelse lyde således: 
 
Skrådelt ved bølgelinier af guld og grønt, en fra øverst dexter kommende bølget sparre 
bestrøet med rundler i modsatte tinkturer. Grønt hjelmklæde foret med sølv. På hjelmen 
en sølv og grøn vulst, på en naturligt farvet klippe belagt med guld og violette søpindsvin 
en siddende sort labrador med et bundt grøn blæretang i gabet. 
 
Lægger man alene tegningen til grund, ville blasoneringen på dansk også kunne lyde såle-
des: 
 
I guld tre bølgede grønne skråbjælker, en fra øverst dexter kommende bølget sparre be-
strøet med rundler stillede som to bølgede sparrer i modsatte tinkturer. Grønt hjelmklæ-
de foret med sølv. På hjelmen en sølv og grøn vulst, på en naturligt farvet klippe belagt 
med guld og violette søpindsvin en siddende sort labrador med et bundt grøn blæretang i 
gabet. 
 
Nils G. Bartholdy 
Rigsarkivets heraldiske sagsbehandler 

  
Vi er stadig åbne for andre interessante bud, men ellers modtages andre 
usædvanlige heraldiske tilfælde eller uløste heraldiske spørgsmål også 
meget gerne til nyhedsbrevet.  
 
 

- I - I - I -  

Billeder fra Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536.  



 

Societas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 10, oktober 2007                                s.    7 

 

REKLAMEHERALDIK 
 

Her er tre eksempler på ’reklameheraldik’ jeg 
er blevet opmærksom på for nylig. Det første 
eksempel er for det danske reggae-band, Kong 
Salami.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Et andet eksempel er AVT Institute of Executive Educa  
 tion, der bruger dette logo. 
 

      
 

 
Mens det første eksempel er ren parodi, og det andet 
er et noget mislykket forsøg på at profilere sig med 
et logo i skjoldform, er det tredje eksempel fra Led-
reborg Palace Golf et tilfælde, hvor alt der kan gå 
galt for en designer uden heraldiske kundskaber, er 
gået galt!  
 

 
 
 Heldigvis er der også mere positive former   
 for reklameheraldik, som det ses her på   
 en pose løg fra godset Gyldensteen, hvor 
 grevskabet Gyldensteens våben ses. 
 
 

 - - -  
 
  
 Hvis nyhedsbrevets læsere bliver opmærk- 
 somme på tilsvarende gode eller dårlige  
 eksempler på ’reklameheraldik’ modtages  
 det gerne! 

           Fra www.kongsalami.dk 

Fra  http://www.avt-people.com 

Fra http://www.lpgc.dk/ 
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DET 15. INTERNATIONALE HERALDISKE KOLLOKVIUM, XANTEN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- I - I - I -  

Billeder fra Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536.  


