Bilaga 2
Berättelser om lokalavdelningarnas verksamhet
Ronny Andersen (Dansk Heraldisk Selskab):
Dansk Heraldisk Selskabs aktiviteter består hovedsageligt af foredrag og udflugter. Tidligere er foredragene
blevet arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Køben-havn. Det er vi nu gået væk fra. Det har tilladt
os at sprede foredragene mere ud på året end tidligere. Nu afholdes der foredrag den sidste tirsdag i hver
måned, som oftest i månederne september og/eller oktober, november, januar, februar og marts. Som
indledning eller afslutning på foredragssæsonen afholdes gerne en udflugt. Foredragene afholdes i Rosenborg
Slots foredragssal, som vi skylder Kongernes Samling på Rosenborg en stor tak for at kunne anvende.
Foredragsrækken i foråret 2013 havde som tema ”Regional heraldik” med følgende foredrag:
 Henrik Klackenberg: ”De svenske landskabsvåbener”
 Niels Arne Dam & Ronny Andersen: ”Danske provinsvåbener på to glaspokaler fra Frederik V’s og
Christian VI’s tid”
 Nils G. Bartholdy:”Våbener for Sjælland, Fyn og Nørrejylland”
 Martin Sunnqvist: ”Skåne, Halland og Blekinge efter 1658”
 Peter Kurrild-Klitgaard: ”Den vendiske lindorm”
I oktober 2013 afholdt selskabet en udflugt til Roskilde, hvor Roskilde Kloster og Roskilde Domkirke blev
besøgt.
I september 2014 gik udflugten til Vallø Slot og Køge Kirke.
Foredragssæsonen 2014-1015 havde som overordnet tema ”Slægtsvåbener” med følgende foredrag:
 Allan Tønnesen: ”Våben og bomærker fra seglene på Enevoldsarveregeringsakten (1661-62)”
 Ole Færch: ”Himmerlandske bomærker”
 Sigvard Mahler Dam: ”Væbnere og frimænd på Bornholm”
 Wilhelm Brummer: ”Videreførsel i finske adelige våbener”
 Carl-Thomas von Christierson: ”Af ældgammel stamme ….. og navnkundig familie.”
 Nils G. Bartholdy: ”Videregivelse af våbener i dansk-nordisk middelalder”
 Steen Clemmensen: ”Forandring eller glemsel: Ændringer af forfædrenes våbener”
 Ronny Andersen: ”Våbenføring i danske grevelige og friherrelige slægter”

Martin Sunnqvist (Societas Heraldica Lundensis):

Societas Heraldica Lundensis bildades vid konferensen i Hillerød år 2007 men har formaliserats genom
antagande av stadgar våren 2013. Organisationsnummer m.m. har tilldelats. I styrelsen är Martin Sunnqvist
ordförande, Claus K. Berntsen sekreterare och Henric Åsklund kassör.
Bland aktiviteter märks regelbundna luncher, där bl.a. verksamheten planeras, ca en gång per månad.
Seminarier och föredrag under år 2013 har varit:
 Henric Åsklund: Arvid Berghman
 Fredrik Tersmeden: Akademisk heraldik och symbolik
 Heiner Lück: Sol och måne som rättssymboler
 Nils G. Bartholdy: Det danska kungavapnets utformning genom 800 år
 Henrik Klackenberg: Sveriges landskapsvapen
Seminarier och föredrag under år 2014:
 Carl-Thomas von Christierson: Finska huvudbaner
 Nils G. Bartholdy, Eric Bylander, Kaare Seeberg Sidselrud, Claus K. Berntsen, Ronny Andersen:
Heraldik inom Svenska Frimurareorden – vapenantagande, vapenregistrering, diskussion om
individuella vapens utformning
 Ronny Andersen: De heraldiska följderna av dansk utrikespolitik
Dessutom under år 2014:
 Medverkan i Lunds medeltidsfestival
 Utflykt till Skarhults slott
Under år 2015 hittills:
 Besök på Lunds universitetsbibliotek – specialvisning av heraldiska pergamentsbrev
 Diskussion om skrift om heraldiken i Norden
 Planering av kommande aktiviteter, dels :
26 september etc
Konferens 2017. I samband med universitetets 350-årsjubileum.
Eric Bylander (Societas Heraldica Upsaliensis):
Societas Heraldica Upsaliensis bildades år 1960. År 1965 noterades att lokalavdelningen ”dog for tiden ligger i
hi”. Den har nu återuppväckts, med Eric Bylander som ansvarig, vilket konstaterades vid SHS:s styrelsemöte på
Juridiska fakulteten i Uppsala den 17 augusti 2013.
Uppsala-avdelningens första ordförande Bengt Olof Kälde lät Uppsala ärkestifts vapen bilda utgångspunkt för
avdelningens vapen, vilket blasoneras:
”I rött fält ett kors av guld, i korsmitten belagt med en röd krona och i varje korsvinkel åtföljt av en krona av guld.”

Marianne Sandels, Eric Bylander och en ung, lovande förmåga (Elias Sonnek) är aktiva i lokalavdelningen, men
det finns åtskilliga heraldikintresserade som bör kunna lockas till medlemskap i SHS. Programpunkter som
planerats är ”Min väg till heraldiken”, visning av en sigillsamling i Uppsala universitets ägo och en heraldisk
stadsvandring.
Jens Christian Berlin (Göteborgs Heraldiska Sällskap):
Lokalavdelningen har hållit tre möten i samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen:
 Utflykt i Västergötland: Skara domkyrka och Läckö slott
 Göteborgs museum
 Göteborgs konstmuseum
Halldór Baldursson (Societas Heraldica Islandica):
Lokalavdelningen har sex medlemmar och arbetet bedrivs informellt. Den viktigaste verksamheten är att hjälpa
personer som vill anta vapen, och i övrigt förs informella heraldiska diskussioner.
Det ringa medlemstalet är inte ett hinder för att hålla en konferens i Island (Reykjavik), men det är viktigt att
vara ute i god tid. Detta kan vara aktuellt för år 2019 eller 2021.
__________________

