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REDAKTÖRENS SPALT  
 
Kära läsare!  
Välkommen till årets första nummer av sällskapets nyhetsbrev. Vi fortsätter i detta nummer 
med femte delen av vår serie om nordiska vapenbärare, och ser fram emot varmare tider nu när 
snön har lagt sig även över södra delen av Norden. 

Claus K Berntsen  
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Heraldik i hverdagen 
Carl-Thomas von Christierson 

 

I  nabolaget er en ældre villa ved at blive sat i stand, og en af de medvirkende 
håndværkerfirmaer har et nydeligt våben på deres biler. Firmaet lyder navnet Helvetia 
Huse, men våbenet giver ikke umiddelbart noget fingerpeg om forbindelsen til 
Schweiz, med mindre man kunne anse det opsmøgede ærme der har en dekoreret bort 

for et træk fra alpelandet. 

Men efter at have taget et par billeder af våbenet spurgte jeg om der var nogen af 
håndværkerne der kendte noget til firmaet og våbenet, og det var der – ejeren selv. Han 
hedder Lindhart Hermann og våbenet, der også benyttes af hans byggefirma, er hans 
families.  

Våbenet er skrådelt fra sinister og i de to felter ses en ærmeklædt højrearm holdende en gren. 
Hjelmen er med fem bøjler og forsynet med en krone. Hjelmtegnet er armen med grenen 
opstigende fra kronen. Farverne er vist således: sinister felt meget lysegult mens dexter felt er 
rødt. Armen er hvid og grenen grøn. Kronen er i guld og hjelmklædet i sølv, grønt  og rødt. 
Lindhart Hermann fortalte at familien oprindelig var vinbønder og at grenen tidligere har 
været en økse.  

Et opslag på Internet (http://www.chgh.net/heraldik/h/he/hermannj.htm) viser dette 
våben og fortæller at familien stammer fra Fläsch i Graubünden lige øst for Sargans og Bad 
Ragaz. 

Blasoneringen ”Schräglinks geteilt in Gold 
und Rot, silberner Rechtarm mit grünem Ast” 
hvilket viser at dexter felt skal være i guld. I 
øvrigt findes et vinfirma Weinbau Peter und 
Rosi Hermann i Fläsch, men om det er samme 
familie vides ikke og våbenet bruges det 
pågældende vinfirma heller ikke.  
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Gustaf von Psilander (1669-1738) 
Kaptenen som vägrade stryka flagg 

Martin Trägen 
 

D en 28 juli 1704 siktade Gustaf Psilander den engelska eskadern vid inseglingen 
mot Engelska kanalen. Det här var inte bra alls. Kapten Gustaf Psilander förde 
befälet på linjeskeppet Öland. Hans uppdrag var att eskortera en konvoj med 
handelsfartyg. Kapningar var inte ovanliga vid den här tiden så eskorten var 

fullt befogad. Att möta engelska örloggsflottan vid den här tiden var inte kul alls. England 
hade utropat överhöghet över alla hav. Det innebar att de ansåg att andra länders 
örloggsfartyg var skyldiga att visa sin underdånighet inför engelska genom att stryka flagg vid 
möte till sjöss. Stryka flagg innebär att man halar nationsflaggan. För de flesta flottor innebär 
detta också kapitulation. Eftersom Engelska flottan faktiskt var i särklass vid den här tiden så 
fick de örloggsfartyg som misslyckades med att undvika möte helt enkelt bita i det sura 
äpplet och hala flaggan eller gå under. 

Nu stod Gustaf Psilander inför en övermakt på åtta engelska linjeskepp och en fregatt. Enligt 
svenskt reglemente vid den här tiden betraktades kapitulation som förräderi. Lite väl hårt 
kan man tycka men glöm inte bort att kungen hette Karl XII. Gustaf behöll flaggan i topp. 
Den engelska befälhavaren William Whetstone hade då inget annat val än att beordra attack. 
Striden stod i fyra timmar. Öland lyckades förstöra inte mindre än tre engelska linjeskepp 
innan hon själv var satt ur stridbart skick. Likaväl vägrade Gustaf att stycka flagg. Han 
lyckades hitta en annan utväg. Han visade flaggan i schau. Det betyder att man binder ihop 
den så att den inte kan flyga fritt. Denna signal betyder att man är i sjönöd. William 
Whetstone som var mycket imponerad av den djärve svensken, godtog denna signal. Öland 
bogserades till England där Gustaf Psilander officiellt fängslades. Dock reparerades skeppet 
på Englands bekostnad och tre månader efter slaget fick Gustaf Psilander segla hem. Han 
hade tydligen vunnit deras respekt. Där kunde hjältesagan varit slut. Förargligt nog förliste 
Öland vid Skagen på vägen hem. 

Nåja, det hindrade dock inte att Gustaf vann ryktbarhet efter slaget som kom att kallas slaget 
vid Orford Ness. Han gjorde en finfin karriär i flottan och slutade som Amiral. Han blev 
adlad 1712 och upphöjd till friherre 1719. Dessutom blev han landshövding och riksdagsman. 

Det adliga vapnet är kaxigt. Särskilt tydligt blir budskapet i hjälmprydnaden. En svensk 
örloggsflagga omgiven av åtta engelska. Uppenbart syftar detta på bataljen med 
engelsmännen. Min tolkning är att även själva vapnet har exakt samma symbolik. 
Blasoneringen lyder: En blå Skiöld, hwar i wisa sig åtta gyllene Kulor 4. 3. 1. med en Chef af gull, 
hwar i ligger et af de gamblas Krigs-skiep af blå färg. Åfwan på Skiölden står en öpen Törnerhielm, 
hwarutur upstiger en swensk Cron flagga emellan åtta Engelska flaggor. Krantzen och löfffwärcket 
är af gull ock blått. 

Nordiska vapenbärare, del 5 
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Gustaf von Psilanders huvudbanér i Kalmar domkyrka. 
Foto: Thomas Aylward-Greenway. 



 
Societas Heraldica Scandinavicas nyhedsbrev nr. 29, januari 2014   5 

 

Et fiktivt kommunevåben 
Bo Møller  

 

I nspireret af  Ronny Andersens artikel i nyhedsbrev nr. 28 om våbenet som symbol for 
kommunen, vil jeg berette om et opdigtet kommunevåben.  

I december 2012 sendte den danske TV-station DR2 en satirisk julekalender for 
voksne, kaldet ”Jul i kommunen”. Den handlede om alle de politiske intriger, 

magtkampe og studehandler, som man forestiller sig kunne finde sted. 

Kommunen hedder Givsted, sandsynligvis en sammentrækning af navnet på den tidligere 
sognekommune Givskud (1895-1966) og den almindelige endelse -sted (Ringsted, 
Hedensted, Thisted etc.); med andre ord et navn, som vækker genklang, men ingen ved, hvor 
er. 

En kommune bør have et våben og det har Givsted da også (billede 2). Er det så et godt 
våben? Tja, den overordnede 3-deling er ikke ukendt i Danmark (bl. a. brugt af H.C. Ørsted), 
men befordrer et generelt overlæs. Bølgelinien burde være hvid,  men det kan være for at 
modvirke overbelysning på TV.  

Det 1. felt er rimeligt. Et agern er faktisk en god figur, selv med naturlige farver. Placeringen 
kan dog være svær at blasonere.  De skal vel symbolisere et skovområde eller måske 
sparsommelighed!! 

Musen i 2. felt er let genkendelig, men nok lidt for naturalistisk. Hvad den skal symbolisere 
vil jeg nødig give et bud på. (Den er måske ophavsmand til 1. felts indhold?). 

Det 3. felt viser klart, at kommunen ligger i nærheden af vand. Farverne er ikke heldige, 
selvom denne kombination er kendt fra bl.a. adelsslægterne Barfuss, Då og Wleugel, samt 
flere byvåben (Ålborg, Svendborg og Nyborg m.m.). Skibet er en kogge og den 
gennembrudte skibsside tyder på inspiration fra Rødbys våben (billede 3). Hvis man blot 
havde valgt de modsatte farver !! 

Ligesom tegningen i nr. 28 har Givsted også en borgmesterkæde tillige med et (ikke særlig 
prangende) rådhus (billede 1). Borgmesteren er skuespilleren Lars Ranthe. 

Som et kuriosum kan nævnes, at Givsted blev genoplivet i tiden op til kommunevalget i 
Danmark 19. november 2013, denne gang som serien ”Valg i kommunen”.  
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Våbenskjold til kendt kok 
Ronny Andersen 

 

D en kendte kok og ejer af Michelin-restauranten The Fat Duck i Bray, England, 
Heston Blumenthal, OBE, der også kan opleves på dansk TV, har fået tildelt et 
våben og badge af The College of Arms. Det meddeles i det nyeste nummer af 
heroldkollegiets nyhedsbrev, som man i øvrigt kan abonnere gratis på. Våbenet 

og badget er også afbildet i nyhedsbrevet og ses også her. På dansk blasoneres våbenet vel 
således: 

Skjold: I sort tre som et gaffelkors stillede fremvoksende guldklædte arme, hver belagt med en rød 
rose og med sølv manchetter og naturligt farvede hænder med opadvendte håndflader, øverst 
ledsaget af et æble og nederst af to lyrer, alt af guld.  

Hjelmtegn: En guld and med løftede vinger, i dexter fod holdende et naturligt farvet 
forstørrelsesglas med rødt stel og i næbbet tre naturligt farvede lavendelstænger, bundet med et rødt 
bånd. 

Valgsprog: question everything(Stil spørgsmål ved alt). 

Våbenets indhold afspejler Heston Blumenthals tilgang til mad og den molekylære 
gastronomi, han er kendt for. Våbenets figurer henviser til de fem sanser, som kokken mener 
er afgørende for nydelsen af mad. Hænderne er følesansen, æblet smagssansen, lyrerne 
høresansen, lavendelstænglerne er lugtesansen mens forstørrelsesglasset står for synssansen 
og også den videnskabelige undersøgelse. Anden henviser til restauranten The Fat Duck og 
endelig står de tre roser for restaurantens tre Michelin-stjerner.  

Blumenthals badge er en guld andefod, der også henviser til restauranten. Våbenet anvendes 
bl.a. på Blumenthals nye kogebog.  

Hele nyhedsbrevet fra The College of Arms kan ses her: http://www.college-of-arms.gov.uk/
news-grants/newsletter/2012/item/88-september-2013. 
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Conjugal arms of The Duke and Duchess of Cambridge 
College of Arms 

 

R eleased [27 September 2013 ] are the conjugal Arms of Their Royal Highnesses The 
Duke and Duchess of Cambridge, which were approved in February this year by 
Her Majesty The Queen. Conjugal Arms are those that show the separate shields of 
a husband and wife, side by side. In this case, the two Shields are the Duke's on the 

left and the Duchess's on the right with both supported by the Duke of Cambridge's Supporters 
of the Royal Lion and Unicorn, which is made to look different from The Queen's by adding his 
white label of three points around their necks with the central point charged with a red escallop 
shell taken from the Duke of Cambridge's mother's Arms of Spencer. 

For the full heraldic story, stretching back to the announcement of the engagement between 
Prince William of Wales and Miss Catherine Middleton, see http://www.college-of-
arms.gov.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=37:cambridge-conjugal-
arms&catid=2:coa&Itemid=101.  
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Heraldiska notiser 
 
Ny i Rigsarkivet 
Ronny Andersen er pr. 20. januar ansat ved Statens Arkiver i en deltidsstilling som arkivar i 
Rigsarkivet, hvor han bl.a. skal tage sig af det heraldiske arbejde. Statens Arkiver behandler 
sager vedr. brug af kronen og rigsvåbenet og er derudover rådgivende for offentlige 
myndigheder i spørgsmål vedrørende offentlige våbener, segl og emblemer. Ronny Andersen 
fortsætter samtidig i sin stilling som kgl. våbenmaler og særlig sagkyndig i heraldiske 
spørgsmål i Ordenskapitlet. 
 
Finsk heraldik i The Bookplate Journal 
The Spring 2014 issue of The Bookplate Journal features two 
articles on Finnish armorial bookplates by Antti Matikkala, 
”Armorial bookplates in twentieth century Finland” and ”Armorial 
bookplates by Gustaf von Numers”. The latter is a fully illustrated 
complete survey of the topic. This 80-page issue of the Journal 
is illustrated partly in colour and available from the Treasurer 
of The Bookplate Society, Anthony Pincott. His email address 
is members@bookplatesociety.org which is also the PayPal 
account name of The Bookplate Society. You can pay by credit 
card online through PayPal: the pre-publication price to 
SHS members is £16 post free if ordered by 28 February 2014, 
or £19 post free if your order and payment are received after 
that date. Delivery is likely to be in early to mid-April. For other publications of 
The Bookplate Society see: 
www.bookplatesociety.org/publications.htm. 
 
Ny Lord Lyon King of Arms i Skottland 
Dr Joseph Morrow har utsetts till Lord Lyon King of Arms, och 
kommer att efterträda David Sellar MVO, FSAScot, FRHistS 
som har innehaft ämbetet sedan 2008. För mer information om 
Dr Morrow, se: 
http://heraldrysocietyofscotland.blogspot.se/2014/01/new-
lord-lyon-appointed.html. 
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Heraldisk kalender 

 
 

Forkortelser: 
CHF: Collegium Heraldicum Fennicum 
DHS: Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 
GHS: Göteborgs Heraldiska Sällskap (Societas Heraldica Gothoburgensis) 
HS: Heraldiska Samfundet 
NHF: Norsk Heraldisk Forening 
SHF: Svenska Heraldiska Föreningen 
SHL: Societas Heraldica Lundensis 
SHN: Societas Heraldica Nidarosiensis 
SHS: Societas Heraldica Scandinavica 

Bidrag till kalendern lämnas till webbredaktören.  

13-17/8 2014 NHF  XXXIst International 
Congress of Genealogical and 
Heraldic Sciences 

Oslo https://
www.congress2014.no/ 

29-31/5 2015 SHS 8 Nordiske Heraldiske 
Konference 

Sønderborg  www.heraldik.org 
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DANSK HERALDISK SELSKAB 

Societas Heraldica Danica 
Dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica 

 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

 
NB! Fra 2014 er Dansk Heraldisk Selskab som et forsøg gået bort fra at afholde foredragene i samarbejde med 
Folkeuniversitet.  Derfor opkræves der ikke ad den vej betaling for hele sæsonen.  I stedet betaler hver 
deltager kontant 50 kr. ved hvert foredrag/udflugt.  Lige penge bedes medbragt.  Alternativt kan der betales 
150 kr. for fire foredrag/en udflugt (marts-september) og 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved 
indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551-3719354025). 
 
Sted: Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B - over gården. Indgang via porten 
Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20.  
 

FOREDRAGSRÆKKE, FORÅR 2014: ”SLÆGTSVÅBEN (1): FRA BOMÆRKER TIL 
VÅBENSKJOLDE” 

 
Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.30 
Redaktør, cand.mag. Allan Tønnesen: ”Våben og bomærker fra seglene på Enevoldsarverege-
ringsakten (1661-62)”.  En præsentation af særligt interessante eller ”skæve” eksempler fra de tusinder af 
segl, som repræsentanter for stænderne i Danmark-Norge signerede enevældens indførelse med. 
 
Tirsdag den 29. april 2014, kl. 19.30 
Lokalhistoriker Ole Færch: ”Himmerlandske bomærker og segl”. Himmerlandske herredsfogeder, 
by- og birkefogeder, skrivere, bønder og købmænd (mange i grænselandet mellem lavadel og storbønder) 
brugte en række bomærker og segl, som hidtil har fået en  beskeden opmærksomhed. 
 
Tirsdag den 27. maj 2014, kl. 19.30 
Professor, ph.d. Peter Kurrild-Klitgaard: ”En slægts heraldisk-sociale opstigen”. En odenseansk 
slægt skiftede over tre generationer våben hele tre gange, i takt med dens opstigen fra bondestand til adel. 
Herefter (ca. kl. 20.00) generalforsamling i Dansk Heraldisk Selskab (se omstående). 
 
Tirsdag den 24. juni 2014, kl. 19.30 
Forfatter Sigvard Mahler Dam: ”Væbnere og frimænd på Bornholm”.  Fra middelalder og frem til 
1600-tallet fandtes en række kredse af Bornholmske frimænd og lavadelige, som førte våbener, der kun delvist 
er kendt fra de almindelige kilder. 
 

*** 
 

UDFLUGT TIL VALLØ SLOT & KØGE KIRKE 
 
Søndag den 28. september, kl. 10.30-ca. 15.00 
Udflugt til Vallø Slot og Køge Kirke, herunder rundvisning og bl.a. forevisning af de adelige frøkeners 
”aneprøver” (stamtavle med 16 adelige aner, illustreret med våbenskjolde).  Tale om dette og Vallø Stifts våben 
v/ fhv. arkivar, seniorforsker Nils G. Bartholdy.  Derefter frokost (for egen regning) i Køge By og 
besøg i Køge Kirke. 
Sted: Vi mødes ved porten til selve Vallø Slot.  Deltagerne sørger selv for transport til/fra Vallø/Køge.  Begge 
kan nås med S-tog/lokaltog. 
Tilmelding: Senest 1. september 2014 på dhs@heraldik.org 
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DANSK HERALDISK SELSKAB 

Societas Heraldica Danica 
Dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica 

 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

 
*** 

 
FOREDRAGSRÆKKKE, EFTERÅR-VINTER 2014-2015: ”SLÆGTSVÅBEN (2): 

VIDEREFØRSEL AF VÅBENER” 
 
Tirsdag d. 28. oktober 2014, kl. 19.30 
Fil.mag. Wilhelm Brummer: ”Videreførsel i finske adelige våbener”. Erik XIV af Sverige indførte 
greve- og barontitlerne i 1561, og efterfølgende blev mange grevelige og friherrelige våbener i Finland skabt 
ved at inkludere felter fra kvindelinjer og hustruernes våbener. Det fortsatte efter 1809, hvor Finland blev et 
storfyrstedømme under russisk overhøjhed. Foredraget vil vise eksempler på denne praksis.  
                  
Tirsdag d. 25. november 2014, kl. 19.30 
Lektor, cand.mag. & art. Carl-Thomas von Christierson: ”Af ældgammel stamme ….. og 
navnkundig familie. Skotske våbener på Finlands Ridderhus”. På det finske ridderhus blev nogle 
familier med oprindelse fra Skotland immatrikulerede på grundlag af deres allerede opnåede svenske adelskab. 
Men hvordan forholder det sig egentlig med denne skotske baggrund og kan man i deres våbenskjolde se 
skotske forbilleder?  
                                                    
Tirsdag d. 27. januar 2015, kl. 19.30 
Fhv. arkivar, seniorforsker, cand. phil. Nils G. Bartholdy: ”Videregivelse af våbener i dansk-
nordisk middelalder”. Fra 1420 tildelte den danske konge våbener i skriftlig form. Nogle af dem svarede til 
allerede eksisterende adelsvåbener eller var tydelige brisurer af dem. Selv om det formelt var kongen, der 
tildelte dem, blev de i realiteten givet af etablerede adelsmænd til deres undergivne. Alle kendte eksempler er 
publiceret i 2007 i udgaven Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536. 
                   
Tirsdag d. 24. februar 2015, kl. 19.30 
Cand.scient. Steen Clemmensen: ”Forandring eller glemsel: Ændringer af forfædrenes våbener.” 
Hukommelsen er aldrig perfekt—det gælder også for våbener, som kan ændres med tiden. Ændringer kan 
skyldes at moden skifter, at kunstneren eller opdragsgiveren fejllæser et forlæg, segl, bemaling eller 
blasonering - eller simpel uvidenhed. Men der findes også ændringer foretaget med overlæg af politiske grunde 
eller for at fremme ens sociale status. Eksempler fra dansk og europæisk heraldik vil blive diskuteret. 
                                                                                                                             
Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 19.30 
Kgl. våbenmaler, arkivar, cand.mag. Ronny Andersen: ”Våbenføring i danske grevelige og 
friherrelige slægter”. 
I grevernes og friherrernes privilegier af 1671 er der fastsat regler for, hvordan grevelige og friherrelige 
våbener nedarves, når en datter arvede grevskabet eller friherreskabet. Døtrenes mænd skulle som hovedregel 
kombinere deres eget våben med deres hustrus våben, så grevskabets stifters våben ville blive bevaret i de 
kommende generationers våbenføring. Foredraget viser, hvordan dette blev praktiseret i tidens løb. 
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DANSK HERALDISK SELSKAB 

Societas Heraldica Danica 
Dansk afdeling af Societas Heraldica Scandinavica 

 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

 
2. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

 
Dansk Heraldisk Selskab afholder foredrag med efterfølgende 2. ordinære generalforsamling: 
 

Tirsdag den 27. maj 2014, kl. 20.00, 
Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B - over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B 

  
Generalforsamlingen afholdes (jf. vedtægterne) med følgende dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning om selskabets virke i de forløbne to år 
3) Beretninger fra nedsatte udvalg 
4) Kassererens forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse 
5) Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
6) Valg af formand, 1. næstformand og 2. næstformand 
7) Valg af revisor og revisor-suppleant 
8) Eventuelt 
 
Forud for generalforsamling (kl. 19.30) vil der være følgende foredrag: 
 

Professor, ph.d. Peter Kurrild-Klitgaard: ”En slægts heraldisk-sociale opstigen" 
 
Efter generalforsamlingen vil kgl. våbenmaler Ronny Andersen causere over komponering af moderne 
slægtsvåbener.  
 

*** 
 
Dansk Heraldisk Selskabs bestyrelse (2012-14) består af 
 
FORMAND:   Peter Kurrild-Klitgaard 
1. NÆSTFORMAND & KASSERER:  Niels Arne Dam 
2. NÆSTFORMAND & SEKRETÆR:   Ronny Andersen 
BESTYRELSESMEDLEMMER:                                                      Nils G. Bartholdy 

   Carl-Thomas von Christierson 
  Bo Møller 
 
ADRESSE: Dansk Heraldisk Selskab c/o Kurrild-Klitgaard, Tesdorpfsvej 59, 2000 Frederiksberg, 
dhs@heraldik.org 
 
KONTO: Danske Bank 1551-3719354025 
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Societas Heraldica Lundensis
Program 2014

10 feb, kl 11:30 Heraldisk lunch.

10 mars, kl 11:30 Heraldisk lunch.

13 mars, kl 18:00 Lunds heraldiska seminarium Ix.
Finska huvudbanér.
Inledning av cand. mag. & art. Carl-Th omas von Christ ierson.

14 apr, kl 11:30 Heraldisk lunch.

12 maj, kl 11:30 Heraldisk lunch.

Slutet av maj Årshögtid.
Klädsel: Högtidsdräkt m.o. uppmuntras.

9 juni, kl 11:30 Heraldisk lunch.

14 juni, kl 18:00 Terminsavslutning.
Klädsel: Smoking (miniatyrer må bäras) ell er mörk kost ym.

11 aug, kl 11:30 Heraldisk lunch.

8 sep, kl 11:30 Heraldisk lunch.

27 sep, kl 10:00 Lunds heraldiska seminarium x.
Heraldik inom Svenska Frimurare Orden.
I samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen och Frimurareföreningen EOS.
Mer information kommer senare.

13 okt, kl 11:30 Heraldisk lunch.

10 nov, kl 11:30 Heraldisk lunch.

14 nov, kl 18:00 Högtidsdag med gåsmiddag.
Klädsel: Högtidsdräkt m.o. uppmuntras.

8 dec, kl 11:30 Heraldisk lunch.

Mitt en av dec Heraldiskt julbord.
Klädsel: Smoking (miniatyrer må bäras) ell er mörk kost ym.

Programmet presenteras i samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen.
Anmälan till  shl@heraldik.org ell er +46 731 50 29 39.

Det går även att  anmäla sig via Facebook: htt p://www.facebook.com/SocietasHeraldicaLundensis.
Med förbehåll  för ändringar.
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Skandinavisk Vapenrulla – gør dit våben kendt 
 
Skandinavisk Vapenrulla, der i år kan fejre 50-års jubilæum, er et forum for publicering af 
især nyantagne våbener for personer bosat i de nordiske lande eller med tilknytning til 
Norden, samt institutioner, myndigheder m.m. med hjemsted i Norden. Publicering af 
våbener i Skandinavisk Vapenrulla sker til lavest mulige omkostning for våbenantagerne. Et 
våben publiceres efter redaktionens nøje granskning, og hvis det lever op til principperne for 
god heraldisk formgivning. Udover at være et forum for publicering af våbener, bestræber 
Skandinavisk Vapenrulla sig også på at støtte den gode heraldiske kunst. 

Pris for publicering af et våben er 1200 DKK/1250 NOK/1500 SEK/160 EUR. Dette 
inkluderer 5 eksemplarer af det nummer, hvori våbenet er publiceret. 

Skandinavisk Vapenrulla er en respekteret publikation, der i snart 50 år har publiceret over 
700 skandinaviske våbener. Vær med til at holde denne fine tradition i hævd ved at publicere 
dit eget våben og gøre det kendt for den nordiske heraldiske offentlighed 

Abonnementspriser på Skandinavisk Vapenrulla, der udkommer én gang årligt, er: 
DKK 100/SEK 120/NOK 100/EUR 15 

Rabat ved abonnement på SVR kombineret med et medlemskab af SHS: 
DKK 300/SEK 360/NOK 320/EUR 40 

Næste nummer udkommer marts 2013. 

Se mere om Skandinavisk Vapenrulla på www.heraldik.org/svr.  

og læs om publiceringsprincipperne, redaktionens sammensætning og download blanket til 
anmeldelse af dit våben. 

 
 
 
 
 

Eksempel på publicering af et nyt våben i Skandinavisk Vapenrulla.  
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