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SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA 
NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006 

 

 

REDAKTØRENS HJØRNE 

 

VELKOMMEN TIL ET NYT NUMMER AF HERALDISK SELSKABS ELEKTRONISKE 

NYHEDSBREV OG VELKOMMEN TIL ET NYT DESIGN! Indimellem kan det væ-

re meget godt at ændre på tingene og jeg håber i dette tilfælde at det er 

til det bedre! Med dette nummer vil jeg ønske læserne et Godt Nytår og 

tak for de mange bidrag til nyhedsbrevet i det forgangne år. Jeg modtager 

naturligvis stadig store som små bidrag, ris og ros, kuriøse og seriøse ind-

læg til det kommende års udgaver af nyhedsbrevet.  

Og så en lille opsang: Jeg har modtaget meget få løsningsforslag til den lil-

le blasoneringskonkurrence i sidste nummer. Det kan I gøre bedre! Kon-

kurrencen forlænges hermed til 15. februar! 

                                          Ronny Andersen 
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HERALDISK KOLLOKVIUM 2007 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik afholder Heral-

disk Selskab den 4. nordiske heraldikerkonference på Frederiksborg Slot, 

Hillerød, Danmark, den 4. – 6. maj 2007.  Konferencens tema er 

”Våbener for nordiske riddere af Elefantordenen, Dannebrogordenen og 

Serafimerordenen. Statssymbolik i nordiske ordenstegn”.  

 

Konferencen i 2007 indledes uformelt om aftenen fredag den 4. maj. Lør-

dag den 5. maj og en del af søndag den 6. maj afvikles foredragsprogram-

met, og der aflægges besøg i ridderkapellet. Om aftenen den 5. maj invi-

teres der til en reception med en let servering. Det administrative arbej-

de i forbindelse med konferencen udføres af arkivar, seniorforsker Nils G. 

Bartholdy, til hvem alle henvendelser bedes rettet. Hans adresse er: Dal-

gas Boulevard 63, 2. th., DK-2000 Frederiksberg. Hans telefonnummer 

hjemme er (45) 38 88 44 23; i Rigsarkivet er hans direkte telefonnummer 

(45) 33 92 23 23. Hans email-adresse er: nils.bartholdy@email.dk. 

 

Kulturhistorisk og kunstnerisk interesserede heraldikere i hele Norden, 

som er medlemmer af Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Scandinavica) 

og/eller af nationale heraldiske selskaber i Sverige, Norge og Finland, in-

viteres til at deltage i konferencen. På baggrund af deltagelsen i den fo-

regående konference i Oslo regnes der med et deltagerantal på over 75.  
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Foredragsprogrammet ser foreløbig således ud: 

 

Islands fhv. præsident, fru Vigdís Finnbogadóttir (Island): 

Våbener for islandske præsidenter som riddere af Elefantordenen og 

Serafimerordenen 

 

Museumsinspektør Steffen Heiberg (Danmark), Frederiksborgmuseet: 

Indretningen af ridderkapellet i Frederiksborg Slotskirke 

 

Kgl. våbenmaler ved Ordenskapitlet Ronny Andersen (Danmark): 

Våbenerne for riddere af Elefantordenen og Dannebrogordenen  i 

kunstnerisk henseende 

 

Doktorand vid Cambridge University Antti Matikkala (Finland): 

Riddarordnar, vapen och diplomati på 1600-1700-talet 

 

Avdelningschef vid Åbo Landskapsmuseum och intendent vid Kungl. 

Maj:ts Orden 

Tom Bergroth (Finland): 

Carl Gustaf Tessin och serafimersköldernas tillkomst 
 
Ordenshistoriograf vid Kungl. Maj:ts Orden Per Nordenvall (Sverige): 
Danska, norska, finska och isländska serafimerriddares vapen 
 
Vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden Leif Eriksson (Sverige): 
Konstnärlig frihet kontra förlagan. Idé och principskisser kring ett va-
pen 
 
Avdelningschef vid Åbo Landskapsmuseum och intendent vid Kungl. 
Maj:ts Orden Tom Bergroth (Finland): 
Skapandet av finska personvapen för riddare av Serafimerorden, Ele-
fantorden och Dannebrogorden 
 
Cand. mag. Kaare Seeberg Sidselrud (Norge): 
Våpen for norske riddere av Elefantordenen og Dannebrogordenen 
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RICHARD M. CROSSETT DØD 
 
  Richard McNamee Crossett, heraldisk    
   kunstner i Louisville, Kentucky, døde  

   16. november i en alder af 80 år.   

   Richard Crossett arbejdede i over 50 år    

   som grafisk designer, var medlem af    

   The American College of Heraldry og  

   Craft Member af The Society of Heraldic  

   Arts. Denne hjemmeside viser eksem- 

   pler på hans kunst:  
   
  http://www.heraldic-arts.com/Artists/Crossett.htm     

 

 

STENINGE SLOTT OG GYLLENSTIERNA 
 

Steninge Slott AB, der fungerer som kulturcenter, og ligger nord for 

Stockholm, registrerede i 2000 et varemærke bestående af en guld 

stjerne og årstallet 1705 i blåt felt, derover en grevelig krone. Den Gyl-

lenstiernska Släktforeningen, Riksarkivet og Martin Sunnqvist nedlagde 

officielt protest mod denne registrering, da varemærket ligger alt for 

tæt op ad Gyllenstierna-slægtens stamvåben og at der bruges en greve-

lig rangkrone når indehaveren af omtalte slot ikke er greve. Patent-

besvärsrätten har nu afgjort, at varemærket ikke kan anses for at ligge 

for tæt på Gyllenstierna-slægtens våben og at det dermed fortsat kan 

bruges af Steninge Slott. En gennemgang af sagen og dommen kan læses 

her: http://www.nj.se/artjid/B69468232F10BD41C12571F700327807  

 

Steninge Slotts hjemmeside kan findes her: http//: www.steningeslott.com 
 

 
(Kilder: Vapenbilden 68, 2006, Juridik Idag) 

Richard Crossetts våben, 
tegnet af ham selv. 
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HERALDISK BLOG 
 
De populære weblogs eller blot blogs, der er en slags private debatsider 
eller dagbøger på Internettet, har nu også spredt sig til det heraldiske 
område. Følg med i Jesper Waslings heraldiske blog på: 

 
http://wasling.blogspot.com/ 

 
NYE DANSKE KOMMUNEVÅBENER 

 
Den her i nyhedsbrevet tidligere omtalte strukturreform i Danmark, 

ændrer pr. 1. januar 2007 på det kommunale landkort, og dermed også 

på kommunevåbenerne. Rigsarkivet publicerer løbende alle godkendte 

nye kommunevåbener på sin hjemmeside, og der kan nås via dette link:  

 

http://www.sa.dk/sa/rigsvaaben/nye2006.htm 

  

HERALDISK UDSTILLING 
 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med ovennævnte strukturreform og de mange nye kommu-

nevåbener, udstiller Gladsaxe Bibliotek i perioden 7.—28. januar 2007 

Ronny Andersens skitser og endelige tegninger af nye kommunevåbener, 

både de realiserede og de våbener, der forblev på tegnebrættet. Se me-

re på: 

 
http://www.gladsaxebibliotekerne.dk/gladsaxe_bibliotek/inspiration_/det_sker/udstillinger/nye_danske_byvaaben  
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HERALDISK FORELÆSNINGSRÆKKE 2007 
 
København-afdelingens heraldiske foredrag organiseres i samarbejde med 
Folkeuniversitetet i København som en forelæsningsrække i dettes pro-
gram for forårssemestret 2007. Tilmelding og betaling sker til Folkeuni-
versitetet, Købmagergade 52, 1150 Kbh. K., tlf. 33 14 48 27. Der ydes ra-
bat til alle over 65 år. Foredragene finder som sædvanlig sted i Rigsarki-
vet, indgang: Tøjhusgade 1. 

 
MYTER OG FANTASI I HERALDIKKEN 

 
Tirsdag den 10. april 2007 kl. 19.30 
arkivar, seniorforsker NILS G. BARTHOLDY: 
Stormarns svane – en myte i det danske kongevåben? 
Spillede den berømte myte om svaneridderen en rolle, da den unge kong 
Hans’ mor dronning Dorothea valgte en svane som våben for Stormarn? 
 
Tirsdag den 17. april 2007 kl. 19.30 
professor, ph.d. PETER KURRILD-KLITGAARD: 
Johanniterkorset og myten om Dannebrog 
Kan det hvide kors på rød bund, der tidligt blev johanniternes mærke, 
forbindes med det danske nationalflag? 
 
Tirsdag den 24. april 2007 kl. 19.30 
cand. scient. STEEN CLEMMENSEN: 
Romaner og rejser – fantasivåbener i middelalderen 
Fortællinger og rejsebeskrivelser inspirerede våbenmalere til at skabe 
fantasivåbener, hvormed man gennem århundreder fremhævede idoler og 
dæmoniserede modstandere. 
 
Tirsdag den 8. maj 2007 kl. 19.30 
dragthistoriker, BA CAMILLA LUISE DAHL: 
Myte, mode og magtsymbolik 
Er gengivelser af kvinder i heraldisk klædedragt troværdige i forhold til 
den faktiske dragtskik? 
 
Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 19.30 
museumsinspektør PETER KRISTIANSEN: 
Christian IIIs og hans dronnings våbenanetavler 
Våbenanetavlerne går op til 6 generationer tilbage. Er de ældste slægtled 
fantasi eller virkelighed? 
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HERALDISKE SMÅSTYKKER 
 

    Knud Prange har i Skæve vinkler. Festskrift til       

    Kjeld de Fine Licht i anledning af 75 årsdagen  

    (København 2006: Selskabet for dansk arkitektur 

     historie) skrevet om et kuriøst talende våben på  

     en interessant, nu forsvunden, gravsten fra Skt.  

     Knuds Kirke i Odense. Det her gengivne våben fra  

     gravstenen viser hvorfor Knud Prange har kaldt  

     sin artikel for Den skæggede hare! Resten af hi- 

     storien kan læses i Skæve vinkler.  

 

 

Nordisk Flagkontakt, der udgives to gange årligt af Nordisk Flaggselskab, 

indeholder ofte materiale af interesse for heraldikere. I nr. 43, efterår 

2006, er der bl.a. en artikel om berlinske distriktsvåbener, kortere ind-

læg om nordiske kommunale og andre offentlige våbener og en artikel om  

Den Centralafriskanske Republiks flag, der også kommer ind på de offici-

elle symboler for det kortvarige Centralafrikanske Kejserrige under kej-

ser Bokassa I, der dog kun nåede at være kejser i årene 1976—79. Man 

kan læse mere om foreningen på www.nordicflagsociety.org  

 

 

 

 

PÅ GENSYN I 2007! 
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