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Mindre Meddelelser 
Edinburgh 

Den Sjatte Internationella Kongressen for 
Genealogi och Heraldik avholls program
enligt i Edinburgh under tiden mellan 
den 8 och den 14 september senaste ~r. 

Jag hade gladjen att vara i tillfalle at! 
overvara densamma, men som allmant 
omdome m~ste man tyvarr saga, att det 
icke var en kongt-ess fOr h eraldiker utan 
fOr riddare av det ena eller det andra. 

Den femte kongressen hade givit en 
kommitte i uppdrag att till denna kon· 
gress uppgora en forteckning over god tag
bara riddarordnar, och det var denna 
fr~ga som vackte det storsta intresset b~de 
in om kongressen oeh utom densamma. 
Kommitten hade doek icke lyekats att i 
tid slutfOra sitt synnerligen sv~ra oeh 
delikata uppdrag, men fdgan gay dock 
upphov till en s~ animerad ordvaxling, 
att generalsekreteraren fann sig foranl~

ten att med stor kraft ~terkalla motet till 
ordning. Detta gay aven tidningen Scot
tish Daily Mail anledning till kongressens 
basta oeh elakaste tidningsrubrik: .The 
Flower of Chivalry is told; Pipe down •. 

Nu som tidigare var det sammantraf
fandet med gamla oeh nya vanner p~ 
mottagningar oeh partyn oeh aven dar
e mellan, som gay den stOrsta beh~lInin 

gen. 
Kongressens hogtidliga oppnande sked· 

~Ie m1lndagen den 10 september i den 
arevordiga Parliament Hall, dar ord
fOranden for den femte kongressen, ba
ron Hamilton af Hageby installerade her
tigen av Hamilton som ordfOrande fOr 
den sjatte. Den sistnamnde konstaterade 
aven, att det var med sarskild gladje han 
avloste sin klansman. 

Foredragen yid kongressen var enligt 
program met ordnade s~, att fOl-sta efter
middagen eher kongressens oppnande 
holls de heraldiska fOredragen, andra ef
termiddagen fOredragen rorande genealogi 
oeh genetik (det st~r faktiskt Genealogy 
and Genetics i progt-ammet) samt fjarde 
dagens formiddag fOredragen rorande 

riddarordnar. Den uppgjorda tidtabellen 
kunde naturligtvis icke h llllas, d~ alltfOr 
m~nga foredrag sammantrangts in om en 
fOr kort tidsrymd. Sjalva foredragen kan 
jag ieke uttala mig om, enar b~de akus
tiken i sal en oeh min horsel ar daIiga. 

Tredje dagen var kongressens hojd
punkt for en heraldiker. D~ reste hela 
kongressen till Glasgow, oeh p A program
met stod ett besok yid darvarande univer
sitet samt yid Keivingrove Museum. Uni
versitetet ha de anordnat en utstallning av 
heraldiskt intressanta manuskript, boeker 
oeh bokband, vilken var myeket givande. 
Man kunde endast beklaga att trangseln 
oeh den korta tiden fOrhindrade ett in
gllende studium. 

Kelvingrove Museum hade anordnat en 
utstallning av heraldiska skatter ur The 
Burrell Collection, i vilken bland annat 
ing~r den storsta existerande samlingen 
av heraldiska glasm~lningar. En del av 
dessa maIningar hade stallts ut i en mork
lagd sal med ljuskallor bakom m~lning
arna. Resultatet var storartat. 

bvriga utstallningar i samband med 
kongressen var av mindre intresse. Na
tionalbiblioteke t i Edinburgh hade en ut
stallning av manuskript, i vilken bland 
mycket annat ingiek n~gra heraldiska. 
En bokhandel stall de ut heraldiska Ex 
libris samt heraldisk litteratur. Bast hade 
svenskarna gjort ifr~n sig. De ha de till 
Edinburgh sant en stor oeh myeket int
ressant utstallning benamnd .The Seots 
in Sweden . . Dari ingiek bland annat 
kopior av vapenskoldarna i Sveriges Rid
darhus for atterna av skotskt ursprung. 

Sista dagen var kongressdeltagarna i till 
faUe att overvara ett sammantrade av den 
skotska heraldiska domstolen .Court of 
the Lord Lyon King of Arms •. Det var 
synnerligen intressant att f~ en inbliek i 
ett sareget rattssystem. Redan den yttre 
ramen var stdlande. Borjan med trum 
petfanfar oeh domarnas int~g foreg~ngna 
av .The Macebearer •. Domama skrudade 
i Hpa oeh peruk medan LOTd Lyon 
King of Arms sjalv bar tabard under 
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Mindre Meddelelser 
Edinburgh 

Den Sjatte Jnternationella Kongressen for 
Genealogi oeh Heraldik av hoU s program
enligt i Edinburgh under tiden meUan 
den 8 oeh den 14 september senaste år. 
J ag hade gladjen att vara i tiUfalle at! 
overvara densamma, men som allmant 
omdome måste man tyvarr saga, att det 
ieke var en kongæss fOr h eraldiker utan 
fOr riddare av det ena eller det andra_ 

Den femte kongressen hade givit en 
kommitte i uppdrag att til! denna kon
gress uppgora en forteekning over godtag
bara riddarordnar, oeh det var denna 
fråga som vaekte det storsta intresset både 
inom kongressen oeh utom densamma_ 
Kommitten hade doek ieke Iyekats att i 
tid slutfOra sitt synnerIigen svåra oeh 
delikata uppdrag, men frågan gav doek 
upphov til! en så animerad ordvaxling, 
att generalsekreteraren fann sig foranlå
ten att med stor kraft å terkalla motet till 
ordning. Detta gav aven tidningen Scot
tish Daily Mail anledning till kongressens 
basta oeh elakaste tidningsrubrik: .The 
Flower of Chivalry is told; Pipe down •. 

Nu som tidigare var det sammantraf
fandet med gamla oeh nya vanner p å 
mottagningar oeh partyn oeh aven dar
e melIan, som gav den stOrsta behållnin 
gen. 

Kongressens hogtidliga oppnande sked· 
~Ie måndagen den IO september i den 
arevordiga Parliament Hall, dar ord
fOranden for den femte kongressen, ba
fon Hamilton af Hageby installerade her
tigen av Hamilton som ordfOrande fOr 
den sjatte. Den sistnamnde konstaterade 
aven, att det var med sarskild gladje han 
avloste sin klansman. 

Foredragen vid kongressen var enligt 
programmet ordnade så, att fOl·sta efter
middagen efter kongressens oppnande 
holls de heraldiska fOredragen, andra ef
termiddagen fOredragen rorande genealogi 
oeh genetik (det står faktiskt Genealogy 
and Geneties i programmet) samt fjarde 
dagens formiddag fOredragen rorande 

riddarordnar. Den uppgjorda tid tabellen 
kunde naturligtvis icke h ållas, då alltfOr 
många foredrag sammantrangts inom en 
fOr kort tidsrymd. Sjalva foredrage n kan 
jag ieke uttala mig om, enar både akus
tiken i salen oeh min horsel ar dåliga. 

Tredje dagen var kongressens hojd
punkt for en heraldiker. Då reste hela 
kongressen till Glasgow, oeh p å program
met stod ett besok vid darvarande univer
sitet samt vid Kelvingrove Museum. Uni
versitetet hade anordnat en utstallning av 
heraldiskt intressanta manuskript, bocker 
oeh bokband, vilken var mycket givande. 
Man kunde endast beklaga att trangseln 
oeh den korta tiden fOrhindrade ett in
gående studium. 

Kelvingrove Museum hade anordnat en 
utstallning av heraldiska skatter ur The 
Burrell Colleetion, i vilken bland annat 
ingår den storsta existerande samlingen 
av heraldiska glasmålningar. En del av 
dessa målningar hade stalIts ut i en mork
lagd sal med IjuskaUor bakom målning
arna. Resultatet var storartat. 

bvriga utstallningar i samband med 
kongressen var av mindre in tresse. Na
tionalbiblioteke t i Edinburgh hade en ut
stallning av manuskript, i vilken bland 
mycket annat ingiek n ågra heraldiska. 
En bokhandel stalIde ut heraldiska Ex 
libris samt heraldisk litteratur. Bast hade 
svenskarna gjort ifrån sig. De hade till 
Edinburgh sant en stor oeh mycket int
ressant utstallning benamnd .The Seots 
in Sweden . . Dari ingiek bland annat 
kopior av vapenskoldarna i Sveriges Rid
darhus for atterna av skotskt ursprung. 

Sista dagen var kongressdeltagarna i till 
falle att overvara ett sammantrade av den 
skotska heraldiska domstolen .Court of 
the Lord Lyon King of Arms •. Det var 
synnerIigen intressant att få en inbliek i 
ett sareget rattssystem. Redan den yUre 
ramen var strålande. Borjan med trum 
petfanfar oeh domarnas intåg foregångna 
av .The Maeebearer •. Domama skrudade 
i kåpa oeh peruk medan Lord Lyon 
King af Arms sjalv bar tabard under 
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NlindTe meddelelseT 

k;ipan. Narvarande var aven tvenne ha
rolder i fullt omat. 

M;illistan inneholl forst n;igot, SOll 

narmast kunde kallas anmalningsarenden. 
Det gaIlde fOrlanandet av > badges> for 
n;igra av Hennes Majestats skepp. Sedan 
kom ett arende dar s6kanden, ;iberopan
de en matrikulation frim 16()()-talet, an
holl om att f;i registrera det ofOrandrade 
slaktvapnet s;isom huvudman for sin att. 
Har kom det enda som p;iminde om fin
landsk ratteg;ing. Xrendet tog uppskov. 

Slutintryeket av kongressen blev, en 
smula elakt, att Skottland, skottama oeh 
staden Edinburgh ar s;idana, att ett besok 
dar alltid ar en upplevelse. 

B.T. 

Tvd nya svenska skolvapen 
Centmla Verkstadsskolan i Sundsvall har 
antagit ett vapen med fOljande beskriv
ning (se bild): I rott faIt en med en bl;i 
muskotgaffel belagd stolpe av silver, l'I 
omse sidor ;itfOljd av tre mot densamma 
vanda hammare av silver. Vapnet har 
granskats oeh godkants av riksarkivets 
heraldiska sektion . Hammama har valls 
som en aJlman hantverkssymbo!. Muskot
gaffeln utgor en del av Sundsvalls stads· 
vapen oeh fh anses hansyfta p;i den fors
ta verkstadsrorelsen i Sundsvall, namligen 
m uskottill verkn ing. 

Vapen jar Centrala Verkstadsskolan 
Sundsvall. 
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Vapen for Sundsvalls hogre allmiinna' 
liiroverks elevkar_ 

Sundsvalls hogre allmiinna liiroverks . 
elevkd,- har antagit ett vapen (se bild), 
som torde kunna beskrivas p;i fOljande 
satt: Skold, kluven av silver, vari en 
stormhatt over tvl'l korslagda muskot
gaffJar, all t bl;itt, oeh rott, vari en rundeL 
med fran densamma utg;iende raka str;i
lar, vilkas andar bilda konturen av en 
;ittauddig stjama, over en stolpvis stalld 
uppslagen bok, allt av silver. Skoldens · 
dextra haUt utgor Sundsvalls stadsvapen. 
Boken oeh den krasehanliknande stjar
nan ar hamtade frl'ln laroverkets gamla 
sigil!. 

De b;ida skolvapnen har utarbetats av ' 
stadsarkitekt Hans Schlyter, Sundsvall. 

H.S. 

Heraldisk utstallning i Sundsvall 
Dalama har lange varit det enda land .. 
skap i Sverige vars samtliga landskom
muner har vapen. Numera har emeller
tid aven samtliga landskommuner i Me
delpad vapen. Detta fOrh;illande, som in 
tradde under 1962, genom kung!. maj:ts, 
faststaIlelse av vapen for de sista annu 
vapenlosa kommunema (Alno oeh StorJe), 
fOranledde Sundsvalls museum oeh desSo 
intendent fi!. lie. lngemar Tunander atl 
arrangera en heraldisk utstallning. Den 
oppnades den 24 maj 1962 oeh pl'lgiek 
sommaren ut; den omfattade heraldiskt 
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kåpan. Narvarande var aven tvenne ha
rolder i fullt ornat. 

Mållistan inneholl forst något, som 
narmast kunde kallas anmalningsarenden. 
Det gaIlde fOrlanandet av • badges. for 
några av Hennes Majestats skepp. Sedan 
kom ett aren de dar sOkanden, åberopan
de en matrikulation från 1600-ta1et, an
hoU om att få registrera det ofOrandrade 
slaktvapnet såsom huvudman for sin att. 
Har kom det enda som påminde om fin
landsk rattegång. Xrendet tog uppskov. 

Slutintryeket av kongressen blev, en 
smula elakt, att Skottland, skottarna oeh 
staden Edinburgh ar sådana, att ett besok 
dar all tid ar en upplevelse. 

B.T. 

Två nya svenska skolvapen 
Centmia Verkstadsskolan i Sundsvall har 
antagit ett vapen med fOljande beskriv
ning (se bild): I rott faIt en med en blå 
muskotgaffel belagd stolpe av silver, å 
omse sidor åtfOljd av tre mot densamma 
vanda hammare av silver. Vapnet har 
granskats oeh godkants av riksarkivets 
heraldiska sektion . Hammarna har valls 
som en allman hantverkssymbol. Muskot
gaffeln utgor en del av SundsvalIs stads· 
vapen oeh får anses hansyfta på den fors
ta verkstadsrorelsen i SundsvaU, namligen 
m uskottill verkn ing. 

Vapen for Centmia Verkstadsskolan 
Sundsvall. 
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Vapen for SundsvalIs hogre allmanna' 
laroverks elevkår_ 

SundsvalIs hogre allmanna laroverks . 
elevkå,- har antagit ett vapen (se bild), 
som torde kunna beskrivas på fOljande 
satt: Skold, kluven av silver, vari en 
stormhatt over två korslagda muskot
gafflar, all t blått, oeh rott, vari en rundeL 
med från densamma utgående raka strå
lal-, vilkas andar bilda konturen av en 
åttauddig stjarna, over en stolpvis stalId 
uppslagen bok, allt av silver. Skoldens · 
dextra halft utgor SundsvalIs stadsvapen. 
Boken oeh den krasehanliknande stjar
nan ar ham tade från laroverkets gamla 
sigill. 

De båda skolvapnen har utarbetats av ' 
stadsarkitekt Hans Sch ly ter, Sundsvall. 

H.S. 

Heraldisk utstallning i Sundsvall 
Dalarna har lange varit det enda land .. 
skap i Sverige vars samtliga landskom
muner har vapen. Numera har emelie r
tid aven samtliga landskommuner i Me
delpad vapen. Detta fOrhålIande, som in 
u-adde under 1962, genom kungl. maj:ts, 
faststaIleIse av vapen for de sista annu 
vapenlosa kommunerna (AIno oeh Stor]e), 
fOranledde SundsvalIs museum oeh dess
intendent fil. lic. Ingemar Tunander att 
arrangera en heraldisk utstallning. Den 
oppnades den 24 maj 1962 oeh pågiek 
sommaren ut; den omfattade heraldiskt 



{)ch sigillografiskt material som stiillts till 
museets forfogande av landskapets vapcn
forande kommuner, riksarkivet, kungl. 
livrustkammal'en och T91jhusmuscct 
Kopcnhamn. 

I utstallningens oppnande deltog liv
rustkammarens chef fil. dr Brynolf Hell
ner och dess intendent fil. dl' Svante 
Sviirdstrom, tidigare landsantikvarie 
Dalarna, samt statsheraldiker Gunna1' 
Scheffer_ Doktor Svardstrom bar haft van
ligheten till stall a Heraldisk Tidsskrift 
f61jande recensioh av utstallningen: 

Sundsvalls museums presentation av de 
heraldiska vapnen giillande for stad och 
land i Medelpad har pa eH utmarkt satt 
givit allmanheten kunskap om emblem a
tiken i denna riksdel av ovre Sverige. Ut
stallningens namn .Gamla emblem och 
nya vapen. tackte precis vad som asyfta
des: att aSkadliggora hur de alderdomli
ga och historiskt betingade sinnebilder
na aterupptagits och givits nutida form 
genom den heraldiseringsprocess som 
svarar till samhiillenas nutida behov. 
Med ar 1962 har samtliga landskommu
ner i Medelpad antagit vapen och erhallit 
kungl. maj:ts faststallelse av demo 

Det brukar inga i kommentaren till 
faststallelsen att beskrivningen i ord ar 
det vasentliga yid denna procedur och att 
den samtidigt gillade och avlamnade 
ritningen viss~rligcn utgor en strikt he
raldisk tillampning av beskrivningen men 
ails icke sa att den utesluter individuell 
och konstnarlig nytolkning for framtiden. 

I Medelpad har man under en foljd av 
ar haft heraldisk-konstnarlig sakkunskap 
pa nara hall. Stadsal'kitekt Hans Schlyte1', 
Sundsvall, har agnat landskapsheraldi
ken stort intresse och svarat for utform
ningen av sa gott som samtliga vapen i 
landskapet. I ordning som de tillkommit 
har de publicerats i Heraldisk Ticlsskrift 
och uppmarksammats for sin heraldiska 
stringens och goda konstnarliga utform
ning. De kommer siikerligen besta for 
lling tid framlit. 

Pa utstallningen i Sundsvall fanns me
deltidssigill och andra behoriga doku
ment tillhands for att besokaren skulle 
kunna bilda sig en uppfattning om ur-
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sprunget till sinnebilderna, deras historia 
och av tidssmaken beroende, hogst va
rierande aspekter. Som summa av denna 
askadning pa vaggar och i montrer -
med den komprimerade form- och farg
verkan som heraldiseringsprocessen inne
bar - framstocl slutprodllkten klar och 
I-en. 

Ytterligare ett bidrag 
till Tre Kronor 

Vid studillm av Bellenville-armorialen 
(daterad C. 1380) har jag som slutvinjett 
pa folio nr 70 funnit ovanstaende bild, 
som vad jag tror inte tidigare uppmark
sammats av tre-kronors-forskningen. 

Bilden ar intressant, da den bade utgor 
en illustration till den bilaga till armo
rialen, som Verwohlt omnamner, (se HT 
nr 1 sid. 28) samtidigt som den vacker ny
fikenhet. Teckningen forestaller utan 
tvivel svenska kungens harold (en kung 
skulle vara forsedd med krona) som sym
boliskt med vald s6ker inflinga en med
lem av slakten Vlatten. Man fragar sig 
onekligen vad en svensk harold har att 
gora med adelsman han nedre Rhenom
radet? Nu var det ju sa, att de medelti
da harolderna aven tjanstgjorde som san
debud furstehoven emellan och bilden 
kan hansyfta pa en handelse, som intraf
fat yid en svensk harolds besok i Gelder
land. Att Albrecht av Mecklenburg tidigt 
haft forbindelser med Gelderland fram
gar bl. a. av att medlemmar av slakten 
Bnmkhorst fran denna trakt deltog 
1363 aI'S krigstag i Sverige. 

J. Raneke 
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och sigillografiskt material som stiillts till 
museets forfogande av landskapets vapen
forande kommuner, riksarkivet, kungl. 
livrustkammaren och Tøjhusmuseet 
Kopenhamn. 

I utstallningens oppnande deltog liv
rustkammarens chef fil. dl' Brynol! Hel/
ner Dch dess intendent fil. dl' Svante 
Sviirdstrom, tidigare landsantikvarie 
Dalarna, samt statsheraldiker Gunna?' 
Scheffer_ Doktor Svardstrom har haft van
ligheten till stall a Heraldisk Tidsskrift 
f61jande recension av utstallningen: 

SundsvalIs museums presentation av de 
heraldiska vapnen giillande for stad och 
land i Medelpad har på ett utmarkt saU 
givit allmanheten kunskap om emblema
tiken i denna riksdel av ovre Sverige. Ut
stallningens namn .Gamla emblem och 
nya vapen. tackte preds vad som åsyfta
des: aU åskådliggora hul' de ålderdomli
ga och historiskt betingade sinnebilder
na återupptagits och givits nutida form 
genom den heraldiseringsprocess som 
svarar till samhiillenas nutida behov. 
Med år 1962 har samtliga landskommu
ner i Medelpad antagit vapen och erhållit 
kungl. maj:ts faststalleIse av dem. 

Det brukar ingå i kommentaren till 
faststalleIsen att beskrivningen i ord ar 
det vasentliga vid denna procedur och aU 
den samtidigt gillade och avlamnade 
ritningen viss~rligcn utgor en strikt he
raldisk tillampning av beskrivningen men 
alls icke så att den utesluter individuelI 
och konstnarlig nytolkning for framtiden. 

I Medelpad har man under en foljd av 
år haft heraldisk-konstnarlig sakkunskap 
på nara håll. Stadsarkitekt Hans Schlytet', 
Sundsvall, har agnat landskapsheraldi
ken stort in tresse och svarat for utform
ningen av så gou som samtliga vapen i 
landskapet. I ordning som de tillkommit 
har de publicerats i Heraldisk Tidsskrift 
och uppmarksammats for sin heraldiska 
stringens och goda konstnarliga utform
ning. De kommer sakerligen bestå for 
lång tid framåt. 

På utstallningen i Sundsvall fanns me
deltidssigiII och andra behoriga doku
ment tillhands for att besokaren skulle 
kunna bilda sig en uppfaUning om ur-
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sprunget till sinnebilderna, deras historia 
och av tidssmaken beroende, hogst va
rierande aspekter. Som summa av denna 
åskådning på vaggar och i montrer -
med den komprimerade form- och farg
verkan som heraldiseringsprocessen inne
bar - framstocl slutprodukten klar och 
!'en. 

Ytterligare ett bidrag 
till Tre Kronor 

Vid studium av Bellenville-armorialen 
(daterad c. 1380) har jag som slutvinjeu 
på folio nI' 70 funnit ovanstående bild, 
som vad jag tror inte tidigare uppmark
samrnats av tre-kronors-forskningen. 

Bilden ar intressant, då den både utgor 
en illustration till den bilaga till armo
rialen, som Verwohlt omnamner, (se HT 
nr l sid. 28) samtidigt som den vacker ny
fikenhet. Teckningen forestaller utan 
tvivel svenska kungens harold (en kung 
skulle vara forsedd med krona) som syrn
boliskt med våld si:iker infånga en med
lem av sI akten Vlatten. Man frågar sig 
onekligen vad en svensk harold har aU 
gora med adelslI).an hån nedre Rhenom
rådet? Nu var det ju så, att de medelti
da harolderna ave n tjanstgjorde som san
debud furstehoven emellan och bilden 
kan hansyfta på en handelse, som intraf
fat vid en svensk harolds besok i GeIder
Iand. Att Albrecht av Mecklenburg tidigt 
haft forbindelser med GelderIand fram
går bl. a. av att medlemmar av slakten 
Bnmkhorst från denna trakt deltog 
1363 års krigs tåg i Sverige. 

J. Raneke 
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Ny dansk officiel Medalje 
I anledning af Flyvev1lbnets 10 1lrs dag 
den 1. oktober 1960 indstiftede H. M. 
Kong Frederik 9. et udm<erkelsestegn for 
piloter og flyvebes<etningsmedlemmer i 
Flyvev1lbnet. 

Udm<erkelsestegnet, der kaldes Me· 
daljen for udmcerket Lufttjeneste, er en 
SS'llvmedalje 31 mm i diameter. P1l me· 
daljens avers er den kongelige stifters 
navneciffer i kraftigt medaljepr<eg med 
omskriften FOR UDM£RKET LUFT· 
TJENESTE, og p1l dens revers en ege· 
krans med FORTJENT i vandret ind· 
skrift. Fraset omskriften p1l avers er me· 
daljen magen til 25 Ars Hcederstegnet for 
God Tjeneste ved Flyvevabnet, der ind· 
stiftedes den 11. marts 1953. Til geng<eld 
fraviger b1lndet til den nye medalje de 
traditionelle danske medaljeb1\.nd. B1ln· 
det er 27 mm bredt med ca. 3 mm brede 
diagonale striber skiftevis rS'lde og hvide. 
Det monteres i den i Danmark normerede 
krydslagte faeon s1lledes, at den S'lverst· 
liggende flS'ljs striber skdner fra hS'ljre til 
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venstre kant af bandet. Dette diagonal· 
ms;lnster er efter sidste hig brugt i band 
tit flere udenlandske fl yverdekorationer, 
og helt magen tit i striberne bruges det 
tit Englands Distinguished Flying Cl"OSS. 

Medaljens .Bestemmelserc, som statuto 
terne kaldes, er stadf<estede den 30. maj 
1962. De anfS'lrer i § 2, at tildelingen sker 
ved kongelig resolution efter Forsvarsmi· 
nisteriets indstilling, og i § 3 at den er· 
holdes tildelt piloter ell er andre bes;et· 
ningsmedlemmer, som har ydet s<erlig 
fortjenstfuld og udm<erket tjeneste i luf· 
ten, enten ved under lang tjeneste at have 
virket som inspirel'ende eksempel for an· 
dre, ell er ved en enkelt lejlighed under 
kritiske forhold at have reddet menneske· 
liv og materiel ved koldblodighed og ud· 
m<erket luftmandskab. I § 4 hedder del, 
at den dekorerede beholder medaljen til 
sin ds;ld, medmindre han afskediges for 
utilbs;lrlige tjenesteforhold eller gs;lr sig 
skyldig i en forseelse, der ville have ude· 
lukket tildeling. Ved ds;ld tilbagesendes 
medaljen til Forsvarsministeriet. 

Medaljen er tegnet og modelleret af 
medaljs;lr H. Saiomon, og pr<eges af den 
Kongelige Ms;lnt. De fs;lrste tildelinger 
fand t sted i efter1lret 1962. 

Ved siden af de fire medaljer for Lang 
og Tro Tjeneste i henholdsvis FI1ldc, 
H;er og Luftv1lben samt Forsvarsmilliste· 
riet, har Forsvaret nu Uet sin fs;lrste me· 
dalje til pasks;lnnelse af den enkeltes s<er· 
lige handlem1lde og handling. -Om de an· 
dre v1lbenarter ogs1l skal have tilsvarende 
medaljer er uvist. Da man i februar 1943 
skulle belS'lnne dav<erende kaptajn, nu 
general major, v1lbeningeniS'lr E. C. D. L. 
Lund for hans demontering af en engelsk 
forsager brugte man Medaljen for k:del 
Dad, som vel m1l siges at v<ere prototypen 
for den nye medalje. 

P.D.H. 

Nye Autoriteter 
Da Eidsberg Kommune i Norge nylig fik 
fastsat sit nye v1lben (se s. 313), nedsatte 
man samtidigt et kommunalt • V1lpen. og 
flaggutvalgc, som skal udarbejde regler 

Mindre meddelelser 

Ny dansk officiel Medalje 
I anledning af Flyvevåbnets 10 års dag 
den l. oktober 1960 indstiftede H. M. 
Kong Frederik 9. et udmærkelsestegn for 
piloter og flyvebesætningsmedlemmer i 
Flyvevåbnet. 

Udmærkelsestegnet, der kaldes Me
daljen for udmærket Lufttjeneste, er en 
sølvmedalje 31 mm i diameter. På me· 
daljens avers er den kongelige stifters 
navneciffer i kraftigt medaljepræg med 
om skriften FOR UDMÆRKET LUFT· 
TJENESTE, og på dens revers en ege
krans med FORTJENT i vandret ind
skrift. Fraset omskriften på avers er me· 
daljen magen til 25 Ars Hæderstegnet for 
God Tjeneste ved Flyvevåbnet, der ind
stiftedes den Il. marts 1953. Til gengæld 
fraviger båndet til den nye medalje de 
traditionelle danske medaljebånd. Bån
det er 27 mm bredt med ca. 3 mm brede 
diagonale striber skiftevis røde og hvide. 
Det monteres i den i Danmark normerede 
krydslagte facon således, at den øverst
liggende fløjs striber skråner fra højre til 
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venstre kant af båndet. Dette diagonal· 
mønster er efter sidste hig brugt i bånd 
til flere udenlandske flyverdekorationer, 
og helt magen til i striberne bruges det 
til Englands Distinguished Flying Cl"OSS. 

Medaljens .Bestemmelser«, som statut
terne kaldes, er stadfæstede den 30. maj 
1962. De anfØrer i § 2, at tildelingen sker 
ved kongelig resolution efter Forsvarsmi
nisteriets indstilling, og i § 3 at den er
holdes tildelt piloter eller andre besæt
ningsmedlemmer, som har ydet særlig 
fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luf
ten, enten ved under lang tjeneste at have 
virket som inspireænde eksempel for an
dæ, eller ved en enkelt lejlighed under 
kritiske forhold at have reddet menneske· 
liv og materiel ved koldblodighed og ud
mærket luftmandskab. I § 4 hedder det, 
at den dekorerede beholder medaljen til 
sin død, medmindre han afskediges for 
utilbørlige tjenesteforhold eller gør sig 
skyldig i en forseelse, der ville have ude
lukket tildeling. Ved dØd tilbagesendes 
medaljen til Forsvarsministeriet. 

Medaljen er tegnet og modelleret af 
medaljør H. Salomon, og præges af den 
Kongelige Mønt. De første tildelinger 
fand t sted i efteråret 1962. 

Ved siden af de fire medaljer for Lang 
og Tro Tjeneste i henholdsvis Flåde, 
Hær og Luftvåben samt Forsvarsministe· 
riet, har Forsvaret nu fået sin første me
dalje til påskønnelse af den enkeltes sær
lige handlemåde og handling. -Om de an
dre våbenarter også skal have tilsvarende 
medaljer er uvist. Da man i februar 1943 
skulle belønne daværende kaptajn, nu 
generalmajor, våbeningeniØr E. C. O. L. 
Lund for hans demontering af en engelsk 
forsager brugte man Medaljen for Ædel 
Dåd, som vel må siges at være prototypen 
for den nye medalje. 

P.O.H. 

Nye Autoriteter 
Da Eidsberg Kommune i Norge nylig fik 
fastsat sit nye våben (se s. 313), nedsatte 
man samtidigt et kommunalt. Våpen- og 
flaggutvalg«, som skal udarbejde regler 



for hvor og hvorledes v~benet anvendes, 
og SSlIrge for at disse regler overholdes. Det 
er vistnok fSllrste gang noget s~dan t er 
gennemfSllrt i Norge (og Danmark med). 
Udvalgets fonnand er journalist Truls 
Nygaard, medlem af SHS. 

The Institute of Heraldry, V.S. Army 
har til opgave at st~ til radighed i alle 
spSllrgsm~ vedrSllrende heraldik, militrel·
heraldik og symbolik (foretage undersSll
gelser, udarbejde forslag m. m.), ikke 
blot for den amerikanske hrer og for
svarsministeriet, men ogs~ for andre mi
nisterier, offentlige institutioner og den 
amerikanske regering, ink!. det Hvide 
Hus. Det er den eneste statslige institu
tion i de Forenede Stater, som befatter sig 
med heraldik. Instituttets bibliotek er p~ 
ca. 3000 bind . 

• The Institute of Heraldry, U.S. Army« 
har nylig f~et ny chef, nemlig oberst Har
ry D. Temple, medlem af SHS. 

S.T.A. 

Brestad 
.0restad« er en frellesbetegnelse man er 
begyndt at bruge, om den rrekke byer, 
som ligger langs 0resunds kyster, og som 
er godt i frerd med at vokse sammen til 
en stor stad: fra Halsingborg over Lands
krona, Lomma, Malmo, Limhamn til 
Skanor og Falsterbo, og fra Hornbrek over 
HelsingSllr, Rungsted, KSIlbenhavn, Kastrup 
og DragSllr til KSIlge. Hvad enten vi bryder 
os om det, eller ej, har disse byer og hele 
den SIlvrige bebyggelse langs 0resund s~ 

mange frelles interesser, problemer og op
gayer, at et smevert samarbejde er p~

krrevet. I mange henseender burde om
r~det faktisk administreres under et, og 
det er derfor naturligt, at det Ur sit eget 
v~ben. 

Initiativet til at f~ tegnet et v~ben for 
0restad er udg~et fra Malmos brand chef, 
Sven S6nnerberg (medlem af SHS) , og 
det fOl·slag som ses p~ denne side er udar
bejdet i 1962 af fan Raneke i Lomma 
(som bekendt ogs~ medlem af SHS); det 
har allerede vreret taget i dekorativ an
vendelse ved kongresser og udstillinger i 

Mindre meddelelser 

Feltet tre gange vandret delt - at en 
tindelinje, en bplgelinje og en tindelinje 

- af SSlllv ag rSlldt. Tegning af 
fan Raneke. 

Sk~ne. Opgaven at heraldisere .0restad« 
- de to langstrakte bebyggelser, adskil t 
og forenet af det blanke Sund - kunne 
nreppe vrere ISllst enklere og samtidigt mere 
anskueligt end ved Ranekes tinnskurar og 
vagskura. RSIldt og hvidt er Mde Malmos, 
Halsingborgs og KSIlbenhavns farver. Ved 
udarbejdelsen har Jan Raneke taget hen
syn til, at v~benet ogs~ skal vrere velegnet 
i form af flag. 

S.T.A. 

Om svar anhdlles 
Det var med stor gladje jag i n:o 6 (sid. 
280) av Heraldisk Tidskrift laste svaret 
p~ den fraga, som publicerats i n :o 4 
(sid. 181). Det basta var att svaret var 
logiskt och anvandbart. Enligt det ar det 
mojligt a tt anvanda uttrycket fOr alia 
fOrekommande korstyper. Se ocks~ s. 319. 

Resultatet av min fOrra fr~ga har upp
muntrat mig att publicera en annan 
fraga, som lange har van tat p~ utredning, 
en en smula tr~kig fr~ga som n~gra 

mindre upplysta konstnarer och v~ra of
ficiella heraldiska myndigheter i ett svagt 
ogonblick ~stadkommit. 

Custaf van Numers har, vilket torde 
vara bekant, konstruerat en ny och vacker 
skura, den s~ kallade granskuran. Denna 
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for hvor og hvorledes våbenet anvendes, 
og sørge for at disse regler overholdes. Det 
er vistnok første gang noget sådan t er 
gennemført i Norge (og Danmark med). 
Udvalgets fonnand er journalist Truls 
Nygaard, medlem af SHS. 

The Institute of Heraldry, U.S. Army 
har til opgave at stå til rådighed i alle 
spørgsmål vedrØrende heraldik, militæl·
heraldik og symbolik (foretage undersØ
gelser, udarbejde forslag m. m.), ikke 
blot for den amerikanske hær og for
svarsministeriet, men også for andre mi
nisterier, offentlige institutioner og den 
amerikanske regering, inkl. det Hvide 
Hus. Det er den eneste statslige institu
tion i de Forenede Stater, som befatter sig 
med heraldik. Instituttets bibliotek er på 
ca. 3000 bind . 

• The Institute of Heraldry, U.S. Army« 
har nylig fået ny chef, nemlig oberst Har
ry D. Tempie, medlem af SHS. 

S.T.A. 

Ørestad 
.Ørestad« er en fællesbetegnelse man er 
begyndt at bruge, om den række byer, 
som ligger langs Øresunds kyster, og som 
er godt i færd med at vokse sammen til 
en stor stad: fra Halsingborg over Lands
krona, Lomma, Malmo, Limhamn til 
Skanor og Falsterbo, og fra Hornbæk over 
Helsingør, Rungsted, København, Kastrup 
og DragØr til Køge. Hvad enten vi bryder 
os om det, eller ej, har disse byer og hele 
den øvrige bebyggelse langs Øresund så 
mange fælles interesser, problemer og op
gaver, at et snævert samarbejde er på
krævet. I mange henseender burde om
rådet faktisk administreres under et, og 
det er derfor naturligt, at det får sit eget 
våben. 

Initiativet til at få tegnet et våben for 
Ørestad er udgået fra Malmos brandchef, 
Sven S6nnerberg (medlem af SHS) , og 
det forslag som ses på denne side er udar
bejdet i 1962 af Jan Raneke i Lomma 
(som bekendt også medlem af SHS); det 
har allerede været taget i dekorativ an
vendelse ved kongresser og udstillinger i 

Mindre meddelelser 

Feltet tre gange vandret delt - af en 
tinde linje, en bølgelinje og en tinde linje 

- af sølv og rødt. Tegning af 
Jan Raneke. 

Skåne. Opgaven at heraldisere .Ørestad« 
- de to langstrakte bebyggelser, adskil t 
og forenet af det blanke Sund - kunne 
næppe være lØst enklere og samtidigt mere 
anskueligt end ved Ranekes tinnskuror og 
vågskura. RØdt og hvidt er både Malmos, 
Halsingborgs og Københavns farver. Ved 
udarbejdelsen har Jan Raneke taget hen
syn til, at våbenet også skal være velegnet 
i form af flag. 

S.T.A. 

Om svar anhålles 
Det var med stor gladje jag i n:o 6 (sid. 
280) av Heraldisk Tidskrift laste svaret 
på den fråga, som publicerats i n :o 4 
(sid. 181). Det basta var att svaret var 
logiskt och anvandbart. Enligt det ar det 
mojligt a tt anvanda uttrycket fOr alia 
fOrekom mande korstyper. Se också s. 319. 

Resultatet av min fOrra fråga har upp
muntrat mig att publicera en annan 
fråga, som lange har vantat på utredning, 
en en smula tråkig fråga som några 
mindre upplysta konstnarer och våra of
ficiella heraldiska myndigheter i ett svagt 
ogonblick åstadkommit. 

Gustaf von Numers har, vilket torde 
vara bekant, konstruerat en ny och vacker 
skura, den så kallade granskuran. Denna 
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Mindre meddelelser 

har bland annat aven presenterats i AI'
chivum Heraldicum (n:o 4 for Ar 1957, 
sidan 52) och mAste anses ha fAtt in ter
nationell sanktion, Se vapen fOr Varpais
jiirvi kommun, sid. 315. 

Nar ett vapen den 2 september 1959 
faststalldes fOr Taivalkoski kommun in
fordes och godkandes officieIlt en ny 
skura, vilken aven den skall symbolisera 
skog (se vapen fOr Rautjiirvi kommun, sid. 
314). AIldeles frAnsett att en ny skura for 
andamAlet var obehovlig samt skuran 
misslyckad sA tillvida, att den endast kan 
anvandas horisontalt, begick statens he
raldiska kommission, som ju borde re
presentera det yppersta av heraldiskt 
kunnande, den oforlAtliga dumheten att 
denna nya skura fick samma namn som 
von Numers' redan tidigare anvanda 
skura. 

PA finska har kommissionen fOrsOkt 
klara upp den oreda dess fad as orsakat 
sAlunda, att den nya skuran fAtt behAlla 
det gamla namnet kuusikoro = gran
skura, medan von Numers' skura fAtt 
namnet havukoro, vilket narmast kan 
oversattas med • barrtradsskura.. Denna 
IOsning maste dock anses mindre lyckad 
enar redan tidigare vapen faststallts, i 
vilka den von Numerska skuran fOre
kommer under det gamla namnet. Nu 
borde ju fOr ordningens skull dessa vapen 
faststallas pa nytt, enar det ju ar blasone-
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ringen och icke bilden som ar bindande, 
och framtida heraldiker kanske icke all
tid ar pa det klara med om dessa vapen 
faststall ts fOre eIler efter namn bytet. 

Mig veterligen har dessa skuror icke 
skilts At i svensk blasonering, fragan dok 
upp da jag skrev den anmalan av nya 
kommunvapen, som ingar i detta num
mer av Heraldisk Tidskrift. 

Fragan ar ganska invecklad. Forst bor 
man avgora, i fall det ar skal att pa svens
ka franga det redan i bruk varande nam
net pa von Numers' skura. Visserligen 
har man ju gjort det pA finska, och det ar 
kanske skal att fOrsoka fA namnen pa 
bada spraken mojligast enstammiga. Se
dan denna principfraga ar avgjord, ar 
det latt att finna namn for skurorna. 

I fall man later von Numers' skura 
bibehaIla sitt namn, granskura, Yore ju 
.skogsskura. ett lampligt namn for ny
komlingen, som I'edan fOrekommer i at
minstone tre vapen och salunda icke 
kan ignoreras. I fall den von Numerska 
skuran skall fA sitt namn andrat i enlig
het med finsksprakig blasonering, ar val 
.kvistskura. den nannaste praktiska mot
svarigheten till det finska havukoro. 

Denna fraga ar av aIltfOr stor betydelse 
fOr att bli avgjord av en person i en en
kel anmalan av nagra kommunvapen. Jag 
hoppas fa hora mangen heraldikers asikt. 

Bo Tennberg 

Mindre meddelelser 

har bland annat aven presenterats i A!'
chivum Heraldicum (n:o 4 for år 1957, 
sidan 52) och måste anses ha fått in ter
nationell sanktion, Se vapen fOr Varpais
jiirvi kommun, sid. 315. 

Nar ett vapen den 2 september 1959 
faststalides fOr Taivalkoski kommun in
fordes oeh godkandes offieiellt en ny 
skura, vilken aven den skall symbolisera 
skog (se vapen fOr Rautjiirvi kommun, sid. 
314). Alldeles frånsett att en ny skura for 
andarnålet var obehovlig samt skuran 
misslyckad så tillvida, att den endast kan 
anvandas horisontalt, begick statens he
raldiska kommission, som ju borde re
presentera det yppersta av heraldisk t 
kunnande, den oforlåtliga dumheten att 
denna nya skura fiek samma namn som 
von Numers' redan tidigare anvanda 
skura. 

På finska har kommissionen fOrs6kt 
klara upp den oreda dess fad as orsakat 
sålunda, att den nya skuran fått behålla 
det gamla namnet kuusikoro = gran
skura, medan von Numers' skura fått 
namnet havukoro, vilket narmast kan 
oversattas med • barrtradsskura.. Denna 
lOsning måste dock anses mindre lyekad 
enar redan tidigare vapen faststallts, i 
vilka den von Numerska skuran fOre
kommer under det gamla namnet. Nu 
borde ju fOr ordningens skuli dessa vapen 
faststallas på nytt, enar det ju år blasone-
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ringen och icke bilden som ar bindande, 
och framtida heraldiker kanske icke all
tid ar på det klara med om dessa vapen 
faststall ts fOre eller efter namn bytet. 

Mig veterligen har dessa skuror icke 
skilts åt i svensk blasonering, frågan dok 
upp då jag skrev den anmalan av nya 
kommunvapen, som ingår i detta num
mer av Heraldisk Tidskrift. 

Frågan ar ganska invecklad. Forst bor 
man avgora, i fall det ar skal att på svens
ka frångå det redan i bruk varande nam
net på von Numers' skura. Visserligen 
har man ju gjort det på finska, och det ar 
kanske skal att fOrsoka få namnen på 
båda språken mojligast enstammiga. Se
dan denna principfråga ar avgjord, ar 
det lått att finna namn for skurorna. 

I fall man låter von Numers' skura 
bibehålla sitt namn, granskura, vore ju 
.skogsskura. ett lampligt namn for ny
komlingen, som l'edan fOrekommer i åt
minstone tre vapen och sålunda icke 
kan ignoreras. I fall den von Numerska 
skuran skall få sitt namn andrat i enlig
het med finskspråkig blasonering, ar val 
.kvistskura. den nannaste praktiska mot
svarigheten till det finska havukoro. 

Denna fråga ar avaIltfOr stor bet ydelse 
fOr att bli avgjord av en person i en en
kel anmalan av några kommunvapen. Jag 
hoppas få hora mången heraldikers åsikt. 

Bo Tennberg 
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