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SOCIETAS HERALDICA 

SCANDINAVICA 

NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 

 

 

WWW.HERALDIK.ORG 
 
Som det vil være de fleste læsere af dette 
nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs 
hjemmeside været nede det meste af sommeren, 
og er det stadig. Der arbejdes intenst på at løse 
problemerne, der blandt andet har resulteret i skift 
af webhotel, hvilket heller ikke – indtil videre - har 
vist at løse alle problemerne. Vi håber, at 
hjemmesiden snarest vil fungere igen. 
 
 
 

NYE VINDAFJORD – AFGØRELSE 
 
I nyhedsbrev nr. 2 omtaltes en konkurrence om 
kommunevåben for Nye Vindafjord kommune i 
Norge. Borgerne kunne vælge mellem 31 forslag, 
der var udtaget mellem 464 indsendte forslag. 
Borgerne skulle udvælge 10 forslag, der så gik til 
videre behandling. Man har nu bestemt sig for et 
våben, hvilket kan ses her:  
 
http://www.nyevindafjord.no/html/kommunevapen.html  
 

 
ÆRØ KOMMUNE – NYT VÅBEN 
 
Det første af en lang række nye kommunevåbener i 
Danmark, som følge af strukturreformen, der 
tidligere er blevet omtalt, er blevet godkendt. Det 
drejer sig om Ærø kommune, hvis nye våben kan 
ses via dette link:  
 
http://www.arrekommune.dk/nethotel-
include/WObilag.dll?infoId=1489073  
 
Våbenet blev til gennem en konkurrence, hvor 
borgerne kunne indsende forslag, i alt indkom der 
131 forslag. Våbenet har udgangspunkt i Ærøs 
gamle segl, der kendes fra 1442.  
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THE DUCHESS OF CORNWALL 
 
Prins Charles’ hustru, Camilla, Hertuginden af 
Cornwall, fik 17. juli i år tildelt våben:  
 

 

 

 
 
Hertuginden af Cornwalls nytildelte våben. Gengivet fra 

http://www.college-of-arms.gov.uk/Cornwall.htm  

 

 

Våbenet er ’impaled’ og sammensat af Prins 
Charles’ våben i dexter halvdel, og hertugindens 
far, major Bruce Shands våben i sinister halvdel. 
Våbenet er kronet af den britiske rangkrone for 
tronfølgeren. Den dextre skjoldholder er hentet fra 
prinsens våben, mens den sinistre er skabt til 
lejligheden med inspiration hentet fra hjelmfiguren i 
major Shands våben, der netop er… 
Berlingske Tidende havde 31. juli en notits om 
våbenet, hvori det bl.a. hed:  
 
”Designet, holdt i blåt, rødt, guld og grønt, viser 
både dele af prins Charles’ og hendes far, major 
Bruce Shands våbenskjold. Som tronarving har 
Charles en hvid etiket med tre tegn, og skjoldet er 
flankeret af ”Den kongelige Løve” og til højre en 
bjørn fra Shands’ skjold.”  
 
(Citeret fra Berlingske Tidende, Magasin Søndag, s. 8, 31. 
juli 2005.) 
 

Notitsen er mere eller mindre en direkte 
oversættelse fra en lignende notits fra BBCs 
hjemmeside, og måske en lidt hurtig oversættelse: 
Prins Charles’ turnérkrave er blevet til en etiket, 
der jo er en direkte oversættelse af den engelske 
betegnelse ’label’ – og ’boar’ er i skyndingen blevet 
oversat til bjørn, der jo dog er ’bear’ på engelsk!  
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CANADISK REGISTER 
 
The Canadian Heraldic Authority blev oprettet i 
1998, og har nu oprettet et online-register for alle 
våbenet, myndigheden har tildelt. Registeret kan 
findes på 
 
http://www.gg.ca/heraldry/pub-
reg/main.asp?lang=e&welcome=true  
 
Der kan søges på våbenbærerens navn, våbenfigur 
eller registernummer, og registeret indeholder både 
offentlige og personlige våbener. Desuden er der 
billeder af stort set alle våbener og for nogles 
vedkommende en forklaring på våbenets indhold, 
noget der vil blive udbygget.   
 
 
BYFEST MED HERALDISK BLIKFANG 
 
Den årlige byfest i den sønderjyske by Haderslev er 
opkaldt efter hertug Hans den Ældre af Slesvig-
Holsten, der mest residerede i Haderslev og satte 
præg på byen med blandt andet oprettelse af 
katedralskolen, et hospital og et renæssanceslot, 
der nu for længst er forsvundet. I år var en del af 
blikfanget for byfesten det sønderjyske 
hertugvåben i en ikke alt for smuk udgave – her 
vist i en bannerreklame fra internettet med 

sloganet ”en historisk og en nutidig fest for hele 
familien”:   
 

  
 

Reklamebanner for Hertug Hans Festen 
 

 
 

Hertugvåbenet i en større gengivelse. 

 

 

REGIONER MED ELLER UDEN VÅBENER 
 
Strukturreformen, som efterhånden er blevet 
omtalt et par gange i nyhedsbrevet, vil pr. 1. 
januar 2007 omdanne det kommunale landskab i 
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Danmark, og blandt andet erstatte de 13 amter 
med 5 regioner. I en overraskende udtalelse i 
Roskilde Dagblad fra en fuldmægtig i Sundheds- og 
Indenrigsministeriet lød det:  
 
”De nye regioner skal nemlig slet ikke have 
våbenskjold, oplyser fuldmægtig i Sundheds- og 
Indenrigsministeriet, Lina Bertelsen. Kommuners 
og amters ret til et våbenskjold er fastslået i 
styrelsesloven, som ikke omfatter de nye regioner. 
De har fået deres helt egen regionslov, og den 
indeholder ingen hjemmel til at have våbenskjold.”  
 
(Citeret fra Roskilde Dagblad, 16. juli 2005, her fra 
www.dagbladetonline.dk)  
 
En meget overraskende udtalelse, da der ikke er 
begrænsninger for hvem der kan antage våbener i 
Danmark. Den lov, der nævnes, handler ikke om 
retten til at antage et våben, men om beskyttelsen 
af kommuner og amters våbener. Arkivar og 
seniorforsker, Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet, fik da 
også i en kommentar i Roskilde Dagblad 20. juli 
rettet op på misforståelsen.  
Hvorvidt regionerne vil antage våbener eller ej, vil 
tiden vise.  Nyhedsbrevet vil gøre sit for at bringe 
nyt i sagen, når den tid kommer. 
 
 

NY KONGELIG VÅBENMALER I DANMARK 
 
Foruden at være en heraldisk nyhed, er det også en 
personlig nyhed for redaktøren af dette 
nyhedsbrev. Det er nemlig Ronny Andersen, der pr. 
1. juli er blevet udnævnt til kongelig våbenmaler. 
Ronny Andersen overtager stillingen fra Johan 
Alkjær, der har været kongelig våbenmaler siden 
Aage Wulff stoppede i 1994. Den kongelige 
våbenmaler maler våbenerne for Elefantriddere og 
Storkorsriddere af Danneborgordenen.  
 
SVENSK MILITÆRHERALDIK – I FARE? 
 
På Heraldica – forum for nordiske heraldikere blev 
det tidligere meddelt at det svenske forsvar nu skal 
have et fælles varemærke, designet af 
designfirmaet Pangea. Hvordan det i praksis 
kommer til at tage sig ud, og hvilke konsekvenser 
det får for heraldikken, må vi vente med at se, men 
nyhedsbrevet vil holde sig opdateret omkring 
udviklingen. 
 
NY HJEMMESIDE 
 
Suomen Heraldinen Seura, det finske heraldiske 
selskab, har åbnet sin hjemmeside på adressen 
www.heraldica.fi – vi siger tillykke! 
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REDAKTØRENS HERALDISKE FERIEBILLEDER 
 
Som afslutning på dette nyhedsbrev bringes der  
nogle af redaktørens heraldiske feriebilleder fra 
sommeren. Det første viser – meget apropos det 
norske tema i sidste nummer af nyhedsbrevet – et 
seglaftryk fra et segl, der er udstillet på Rosenborg 
Slot, København, og har været brugt af Christian 
VIII. i hans korte tid som norsk konge i 1814. I 
seglet ses den norske løve i et kronet skjold med 
den tidstypiske fastnittede bort, omgivet af 
Elefantordenens kæde: 
 

 
 

Det andet billede er fra Trinitatis Kirke i 
København, og viser mindepladen over Laurids de 
Thurah, med hans våben smukt malet af Aage 
Wulff. Pladen har tidligere været omtalt i Heraldisk 
Tidsskrift nr. 44, 1981, s. 193-195, dengang 
ledsaget af et billede i sort/hvid. Her er våbenet i 
farver: 
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Det sidste billede i denne omgang er ikke et 
decideret feriebillede, men et resultat af et af 
sommerens auktionskøb; et exlibris, der har tilhørt 
den engelske heraldiker Arthur Charles Fox-Davies, 
der sikkert vil være læserne bekendt. Det er udført 
af Graham Johnston, der også lavede en stor del af 
illustrationerne til Fox-Davies’ A Complete Guide to 
Heraldry: 
 

 

- - - 
 
Hermed afsluttes nyhedsbrevet, der mest har haft 
stort og småt med fra dansk heraldik. Redaktøren 
vil meget gerne modtage materiale også fra de 
øvrige nordiske lande, stort og småt, seriøst og 
kuriøst, alt modtages med glæde. Ris, ros, forslag 
og materiale kan sendes til:  
 

Ronny Andersen 

Kongensgade 63, 3. tv. 

DK-6700 Esbjerg 

Danmark 

E-mail: roand00@student.sdu.dk  

 

 

 

 

 
 

 

 


