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SOCIETAS HERALDICA 

SCANDINAVICA 

NYHEDSBREV NR. 3, JUNI 2005 

 

KLÆDEPLOMBE MED NEDERLANDSK 
VÅBENSKJOLD FUNDET I KOLDING 
 
 
Under udgravning af den tidligere slotsmøllegrund i 
Kolding i det sydlige Jylland, er der fundet en 
klædeplombe af bly præget med stort set identiske 
våbenskjolde på begge sider. Museet på Koldinghus 
bad i den forbindelse om hjælp med identificeringen 
af våbenet via deres hjemmeside, og en mulig 
identifikation er at våbenet er, at det drejer sig om 
den nederlandske by Haarlems våben.  
 
 

 

 
 

Klædeplomben af bly fra udgravningen i Kolding 
 

(Bragt med tilladelse. Se 
http://www.koldinghus.dk/Default.asp?ID=914)  
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Den anden side af klædeplomben. 

 
(Bragt med tilladelse. Se 

http://www.koldinghus.dk/Default.asp?ID=914) 

H.C. ANDERSEN OG HERALDIK 
 
I år er det som bekendt 200 år siden, at H.C. 
Andersen kom til verden, og det fejres intensivt i 
Danmark hele året. Heraldisk Selskabs elektroniske 
nyhedsbrev vil også markere jubilæet ved at citere 
dette stykke med heraldisk interesse fra Portnerens 
Søn:  
 
”Generalen og hans Frue vare fornemme folk; de 
havde to Vaabener paa deres Vogn; ét for hver af 
dem; Fruen havde det paa hvert sit Stykke Tøi, ude 
og inde, paa sin Natkappe og sin Natsærk; hendes, 
det ene, var et kostbart Vaaben, kjøbt af hendes 
Fader for blanke Dalere, for han var ikke født med 
det, hun ikke heller, hun var kommen for tidlig, syv 
Aar før Vaabenet; det kunde de fleste Folk huske, 
men ikke Familien. Generalens Vaaben var 
gammelt og stort; det kunde nok knage i En at 
bære dette, end sige bære to Vaabenmærker, og 
det knagede i Generalinden, naar hun strunk og 
stadselig kjørte til Hofbal.”  
 
Et stort tillykke til H.C. Andersen og hans til tider 
skarpe pen herfra!  
 
(Nils G. Bartholdy) 
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Souvenir fra Oslo: 
Våbener for formændene for Societas 
Heraldica Scandinavica, Svenska 
Heraldiska Föreningen, Heraldiska 
Samfundet, Norsk Heraldisk Forening    

 og Suomen Heraldinen Seura, 
sammensat med de respektive 
selskabers og foreningers våbener, 
tegnet i anledning af kollokviet af 
den svenske heraldiske kunstner 
Magnus Bäckmark. 

III. NORDISKE HERALDISKE KOLLOKVIUM 
 
Det III. nordiske heraldiske kollokvium blev afholdt 
i Oslo 14.-15. maj, og i alt 75 heraldiske 
interesserede fra de nordiske lande deltog i 
begivenheden. Dagene bød på interessante 
foredrag af en række førende heraldiske forskere, 
omvisning i de historiske omgivelser i og omkring 
Akershus og derudover blev der knyttet nye 
forbindelser og genopfrisket gamle venskaber 
mellem de deltagende heraldikere.  
Kollokviet vil sikkert blive fyldigere omtalt 
andetsteds, så her skal der blot lyde en stor tak til 
Arrangementskomiteen for det store arbejde med 
at få et så flot arrangement stablet på benene.  
Da Tom S. Vadholm, formand for Norsk Heraldisk 
Forening afsluttede kollokviet, videregav han 
kollokviets flag – og dermed ansvaret for 
afholdelsen af det IV. nordiske heraldiske 
kollokvium – til Nils G. Bartholdy, der afslørede at 
det afholdes på Frederiksborg Slot, Hillerød i 
Danmark, i 2007.  
På Frederiksborg Slot findes Ridderkapellet for 
Elefantriddere og Storkorsriddere af Dannebrog-
ordenen, og disses våbener er ophængt i kapellet. 
Kollokviets emne bliver ”Våbener for nordiske 
riddere af Elefantordenen, Dannebrogordenen og 
Serafimerordenen samt statssymbolik i de 
nordiske ordenstegn"  
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ELEKTRONISKE VÅBENBØGER 
 
For interesserede i kommunale våbener, og ikke 
mindst disses brug i flag, er der her henvisninger til 
nogle elektroniske våbenbøger over kommunale 
våbener i Tyskland og Spanien:  
 
Wappen und Flaggen des Freistaats Thüringen und 
seiner Landkreise sowie kreisfreien Städte, 
Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 
2000. 
101 sider. Våben + flag med tilhørende tekst. PDF-
format 
 
www.thueringen.de/imperia/md/content/text/lzt/15.pdf 
 
 
Els símbols dels ens locals de Catalunya, 
Generalitat de Catalunya, 2001.  
220 lysbilleder. PPS-format som åbnes med 
PowerPoint. Forklarende tekst, kort, våben og flag. 
 
http://www.gencat.net/sial/escuts.pps 
 
OBS: Det drejer sig om store filer, hvilke kan være 
længe om at downloade.  
 
(Jan Oskar Engene) 
 
 

PSEUDO-HERALDIK I NY DANSK SLÆGTS-
ROMAN 
 
Det Historiske Hus i Odense har sammen med 
Aschehougs Forlag og en række forfattere lanceret 
en slægtsroman med titlen Slægten, der skal følge 
den fiktive Dane-slægt gennem Danmarkshistorien. 
Første bind, Den Hellige Knud af Maria Helleberg er 
netop kommet på gaden. Slægten Dane har 
naturligvis også både våbenskjold og segl: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane-slægtens våben. Gengivet efter:  
http://historie-online.dk/special/slaegten/vaaben.htm  
Copyright: Det Historiske Hus 
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Dane-slægtens segl. Gengivet efter:  
http://historie-online.dk/special/slaegten/segl.htm  
 
                               Copyright: Det Historiske Hus 
 

 

Rasmus Kjærbye Petersen fra Det Historiske Hus 
fortæller: ”Vi blev tidligt i processen enige om, at et 
våbenskjold og et segl ville være det bedste 
grafiske symbol til at binde alle bøger i serien 
Slægten sammen og til at give den en genkendelig 
profil i markedsføringen. Det store problem var, at 
vores serie begynder allerede på Knud den 
Helliges tid, hvor heraldikken ikke var særligt 
veludviklet. Derfor havde vi i starten planer om at 

begynde med et meget simpelt våbenskjold, hvor 
der for hver bog skulle tilføres et nyt element, der 
afspejlede en udvikling i den pågældende bog, 
samt føjede et nyt lag til slægten Danes identitet. I 
sidste ende droppede vi denne idé, fordi vi mente, 
at det var vigtigere at have et uforanderligt symbol 
der fulgte med Slægten helt fra første bog.”  
 
Slægten Danes våben fyldt med symboler, der 
henviser til slægtens bedrifter, karakteregenskaber 
og udvikling.  Dannebrogkorset i første felt henviser 
til navnet og fædrelandskærligheden, og derudover 
at en Dane kommer til at spille en rolle i slaget ved 
Lyndanisse, borgen i andet felt er slægtsgården 
Danegård, løven i tredje felt er et symbol på mod 
og styrke, mens hjerterne i fjerde felt 
repræsenterer slægtens aktive kærlighedsliv! Om 
hjerteskjoldet siger Rasmus Kjærbye Petersen:  
 
”…man ser grebet på slægten Danes sværd. Dette 
sværd får i løbet af serien en særlig betydning for 
slægten, men det må I læse jer til.”  
 
Og afslutter: 
 
”Jeg håber du og dine læsere finder dette og vores 
serie interessant, og at I tilgiver os vores små 
heraldiske unøjagtigheder!”  
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- - - 

 
Hermed afsluttes nyhedsbrevet, og som vanligt 
modtages ris, ros, forslag og materiale til 
nyhedsbrevet - meget gerne fra alle de nordiske 
lande -  af redaktøren på nedenstående adresse. 
 

GOD HERALDISK SOMMER!  
 
 

 

 

 

 

Ronny Andersen 

Kongensgade 63, 3. tv. 

DK-6700 Esbjerg 

Danmark 

E-mail: roand00@student.sdu.dk  

 
 

 

 

 
 

 

 


