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SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA 
NYHEDSBREV NR. 11, FEBRUAR 2008 

 

REDAKTØRENS HJØRNE  

 

Dette nummer af nyhedsbrevet er blevet noget forsinket, og det skyldes at jeg siden 

sidst er flyttet. Bemærk i den forbindelse min nye adresse nederst på denne side. 

 

En anden grund til at nyhedsbrevet er blevet forsinket er, at jeg havde håbet på at 

kunne meddele udnævnelsen af en ny Lord Lyon King of Arms på nuværende tids-

punkt, da Robin Orr Blair, fungerende Lord Lyon, trådte tilbage 14. december 2007. 

Ved redaktionens slutning var der stadig intet nyt om udnævnelsen. Læs mere på s. 2.  

 

Dette nummer af nyhedsbrevet afsluttes med et gæsteindlæg fra ornitologiens ver-

den! Læs mere s. 8 

 

 
I DETTE NUMMER 

S. 1: REDAKTØRENS HJØRNE 

S. 2: NY LORD LYON KING OF ARMS 

S. 3: KOSOVOS VÅBEN OG FLAG - NYE LINKS 

S. 4: NORDIC BATTLE GROUP - NYE SVENSKE VÅBENER 

S. 5: ’DANSKHEDENS VÅBENSKJOLD’ - ’FEINSCHMECKER’  

S. 6: UNG HERALDIKER - EMBLEMER - KNAPPER I FIRENZE 

S. 7: SKANDINAV I COLLEGIO ARALDICO - VÅBENFLAG 

S. 8: ORNITOLOGI OG HERALDIK  

REDAKTØR:     

RONNY ANDERSEN - FREDERIKSHOLMS KANAL 26 D, ST. TH. -1220 KØBENHAVN K  - DANMARK 

info@arsheraldica.dk    
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NY LORD LYON KING OF ARMS 

 
 

Lord Lyon King of Arms, Robin Orr Blair i St. Andrews 

2006, ved siden af vor egen Martin Asker.  Billedet er hen-  

 tet fra www.congress2006.com/Civic.html 

 
   

   

Embedsvåben for Lord Lyon King of Arms, Robin Orr Blair. 

Våbenet i sinister skjoldhalvdel er Blairs personlige.  

Billedet er hentet fra  

www.heraldry-scotland.co.uk/lyoncort.html 

 

 

Den 14. december 2007 trådte Robin 

Orr Blair tilbage som Lord Lyon King of 

Arms. Blair tiltrådte embedet 9. februar 

2001, og er dermed en af de personer, 

der i nyere tid har siddet kortest tid i 

embedet. Forgængeren, Sir Malcolm In-

nes of Edingight, sad i hele 20 år, 1981 

– 2001, mens dennes far, Sir Thomas 

Innes of Learney sad i embedet i årene 

1945 - 1969. 

Da embedet blev ledigt i 2001, blev der 

for første gang annonceret offentligt 

efter kandidater, og det samme er til-

fældet i denne omgang. Fra annoncens 

tekst kan læses at ansøgere skal besid-

de: 

 

”Sufficient relevant legal experience to 

act in a judicial capacity; 

Experience of ceremonial aspects; 

A knowledge of heraldry and genealogy; 

The ability to manage the business of 

the office of the Lyon Court; 

A sense of the history and position of 

the Office, combined with knowledge of 

Scottish Society and diplomacy to ensu-

re that the Court of the Lord Lyon con-

tinues to operate efficiently in modern 

circumstances.”   

 

Ved redaktionens slutning vides det sta-

dig ikke, hvem der vil leve op til disse 

krav, og besætte embedet som Lord Ly-

on, men i næste nyhedsbrev vil vi brin-

ge en omtale af den nye Lord Lyon.  
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KOSOVOS VÅBEN OG FLAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 17. februar 2008 erklærede Kosovo sig som en selvstændig nation, og i den 

forbindelse blev den unge nations nye flag og våben præsenteret. Flaget, som ses 

herover, viser i blåt et gult omrids af Kosovo, og derover seks hvide stjerner, 

repræsenterende de seks etniske grupper i Kosovo. I juni 2007 udskrev den 

provisoriske regering en konkurrence om et nyt flag og nationalemblem, men det 

vides ikke om flaget og våbenet, der ses her nedenfor, er et direkte resultat af 

konkurrencen, der tiltrak mere end 900 forslag. Våbenet er en gentagelse af flagets 

motiv, med tilføjelse af en smal, gul bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE LINKS 

 
Carl Anders Breitholtz viser på sin blog udvalgte eksempler på heraldisk kunst, 

tegnet og malet af ham selv. Følg med på http://breitholtzheraldry.blogspot.com/ 

 

Ane Krogh Nielsen har på sin hjemmeside http://www.gravstenogepitafier.dk/ 

samlet en meget anvendelig guide over gravsten og epitafier i danske og skånske 

kirker. Der findes en mængde farvestrålende og spændende heraldik på siden.  
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DEN KASTREDE LØVE - NORDIC BATTLE GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Våbenet med den kastrerede løve.  

(Fra www.avisen.dk) 
Det originale våben. Tegnet af Vladimir A. 

Sagerlund, Riksarkivet. 
(Fra www.statensarkiv.se) 

Nordic Battle Group er en svenskledet militær indsatsstyrke i EU-regi, hvori der for-

uden svenske soldater deltager soldater fra Norge, Finland, Estland og Irland. Det 

svenske Riksarkivet har udarbejdet et våben til enheden, en løve holdende en pal-

megren og et sværd, med valgsproget AD OMNIA PARATUS, som det ses ovenfor. Vå-

benet er tegnet af Riksarkivets heraldiske tegner, Vladimir A. Sagerlund. I henhold 

til heraldikkens normer, er løven i våbenet tegnet med synlige kønsdele, men det 

vakte anstød hos nogle af de kvindelige soldater i enheden, og Försvarsmakten fjer-

nede i ligestillingens navn løvens kønsdele digitalt. Det skete vel at mærke uden at 

informere Riksarkivet eller Vladimir A. Sagerlund, der til Göteborgsposten har ud-

talt: "Ett heraldiskt lejon är en kraftfull och ståtlig symbol med genitalierna i behåll. 

Vapensköldar med lejon utan genitalier gavs förr till dem som förrått Kronan.”  

Christian Braunstein fra Försvarets Traditionsnämnd: ”De kvinnliga soldaterna kla-

gade på den ursprungliga symbolen och fallet gick till EU-domstolen. Den striden 

ville vi inte ha.” Sagen om den kastrerede løve har vakt berettiget genlyd verden 

rundt, og været nævnt i medier i fem verdensdele.  

 

NYE SVENSKE VÅBENER 

 

Ovenstående våben - i den korrekte udforming - samt andre nye våbener udarbej-

det af det svenske Riksarkivet kan i øvrigt ses på Riksarkivets hjemmeside, hvor der 

også er oplysninger om den heraldiske virksomhed. Adressen på hjemmesiden er: 

 

http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=11699&refid=1264 
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’DANSKHEDENS VÅBENSKJOLD’ 

 
  

Kunsthal Charlottenborg, der ligger  

 ved  Kongens Nytorv i København,  

 har netop  åbnet udstillingen 

’Danskjävlar - en svensk  

 kærlighedserklæring’, der ifølge ud 

 stillingens pressemeddelelse handler  

 om at se på den danske samtidskunst   

 udefra og betegner samtidig [den sven-  

 ske direktør] Bo Nilssons subjektive ud 

 valg af tyve kunstnere. En af de tyve  

 udvalgte kunstnere, Lise Harlev, har  

 til et eksisterende vinduesfag på Char 

 lottenborg skabt en glasmosaik, der  

 ses her til venstre. Værket, med titlen  

 ’Noget jeg kender’ er en ironisk kom 

 mentar til mere eller mindre snævre 

definitioner af danskhed. Jeg er ikke 

kunstkritiker, så jeg vil lade værket tale for sig selv og lade læserne bedømme de 

eventuelle heraldiske kvaliteter. 
 

 
’FEINSCHMECKER’ 

 
 

Et nyt boligprogram på den danske TV-kanal 

TV2 kalder sig ’Feinschmecker - leverandør til 

kræsne hjem’ og konceptet går ud på at kend-

te mennesker får nyindrettet deres hjem af 

forskellige indretningsarkitekter og lignende. 

Programmets ’logo’ ses her til højre, og kan 

vel karakteriseres som et noget mislykket for-

søg på at associere til eksklusivitet og over-

klasse. 

I virkeligheden viser det, at ophavsmændene i hvert fald ikke er heraldiske fein-

schmeckere og at de hjem, der serviceres i programmet, ikke kan være specielt kræs-

ne! (http://programmer.tv2.dk/feinschmecker/?menu)  
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 UNG HERALDIKER 
 
 

En af Selskabets medlemmer, Pia 

Wind, har fremsendt tegningen til ven-

stre, tegnet af hendes 9-årige datter, 

Ditte. Pia Wind fortæller:  

 

’Det er tegnet af min 9-årige datter, 

der en aften så jeg læste i ”Heraldik i 

Norden” - og så viste jeg hende nogle 

af de flotte våbenskjold heri. Fluks for-

svandt hun på sit værelse og kom tilba-

ge med vedlagte.’  

 

Det er Ditte Winds interesse for delfi-

ner, der har resulteret i dette fuldt ud 

korrekte våben. Vi glæder os til at se 

flere af Dittes værker!  

 

  
KNAPPER I FIRENZE 

 
Deres udsendte deltog i åbningen af en udstilling i december på museet Palaz-

zo Pitti i Firenze. Udstillingen ’Appesi a un filo - bottoni alla Galleria del Costu-

me di Palazzo Pitti’ omhandler knapper. 3000 knapper i alle former og materi-

aler er udstillet, og det interessante i denne sammenhæng er den del af udstil-

lingen, der omhandler heraldiske livréknapper. Omkring 150 heraldiske knap-

per er udstillet, og udstillingen kan ses indtil 27. april 2008.  

 
EMBLEMER TIL SALG  

 
Selskabet fik til kollokviet i maj 2007 fremstillet emblemer, pins, med selska-

bets våben. Disse kan erhverves af selskabets medlemmer til 20 DKK + porto. 

Bestillinger kan gives til redaktøren af dette nyhedsbrev.  
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SKANDINAV I COLLEGIO ARALDICO  

 

 

  Selskabets næstformand, professor Peter Kurrild-Klitgaard er    

  blevet optaget som medlem i Collegio Araldico (Instituto Araldi  

  co Romano); grundlagt i 1853, oprindeligt som en pavelig heral 

  disk institution, men siden 1870 som en privat, selvejende insti 

  tution).  Peter Kurrild-Klitgaard skal fungere som "consultore   

  pro lingua Scandinava", en post der sidst var besat af den sven-

ske statsheraldiker C.G.U.Scheffer. Vi ønsker Peter tillykke med posten i fuld 

fortrøstning til at han vil være en værdig repræsentant for Skandinavien i det 

romerske.   

 

Se mere om kollegiet her: http://www.collegio-araldico.it/index.htm  

 

 

VÅBENFLAG 

 
I Danmark er det ganske sjældent at se kommuner flage med virkelige våben-

flag, i modsætning til i hvert fald til Sverige og Norge. Oftest sættes kommune-

våbenet på en hvid flagdug, eventuelt sammen med kommunens navn. Der er 

dog undtagelser. Senest har Frederikssund Kommune ladet fremstille to våben-

flag, der nu flankerer indgangen til rådhuset i Frederikssund. Præsentationen 

af flagene blev foreviget af områdets lokal-tv, og et klip kan ses via dette link: 

 

http://fjordtv-frederikssund.dk/kommune/flag.htm  

 

 

 

FUGLE OG HERALDIK 

 
På de følgende to sider gengives med venlig tilladelse fra forfatteren, Steffen 

Kronborg, en artikel fra bladet Fugle og Natur, der har et heraldisk emne. Lig-

nende observationer fra de øvrige nordiske lande om modtages gerne til ny-

hedsbrevet!  
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