SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA
NYHEDSBREV NR. 9, JUNI 2007
REDAKTØRENS HJØRNE
Det 4. nordiske heraldiske kollokvium blev afholdt 4.—6. maj ved
Frederiksborg Slot i Hillerød og var en stor succes! Omkring 90 deltagere
tilbragte en weekend med heraldiske foredrag, diskussioner og ikke
mindst socialt samvær. Tak til alle deltagere for en herlig weekend og så
ser vi frem til at mødes igen i Stockholm i 2009!
Nyhedsbrevet når ud til en del, men ikke nok! Hvis læserne kender andre
medlemmer af SHS, der endnu ikke modtager nyhedsbrevet, men vil få
udbytte ud af det, så bedes I opfordre vedkommende til at sende deres emailadresse til nedenstående adresse. Som sædvanligt modtages også
stort som småt om heraldikkens verden!
Ronny Andersen
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INTERNATIONALE KONFERENCER
XVth International Colloquium of Heraldry afholdes 3.—6. september
2007 i Xanten, Tyskland. Temaet for kollokviet er ”Marks of the authority in heraldy. Temporal and religious signs in the coat-of-arms (shield and
other elements), cris-de-guerre, mottoes.”
Tilmelding med oplysning om antal personer, navn, adresse, telefon og
email snarest muligt til AIH's generalsekretær michel.popoff@wanadoo.fr
Registrering: €180 per deltager, afslutningsmiddag €35 per deltager. Betales inden 1. juli 2007.
Betaling til AIH's kasserer, Günther Mattern, mærket "Colloquium Xanten":
Postbank Stuttgart
Postfach 60 04 64, D-70304 Stuttgart, Tyskland
Account no. 0 003 956 705
IBAN: DE52 6001 0070 0003 9567 05
BIC: PBNKDEFF

***
XXVIIIth International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences afholdes 23.—28. juni 2008 i Quebec, Canada. Kongressens tema er: ”The
Meeting of Two Worlds. Quest or Conquest?” Mere information findes på
kongressens hjemmeside, http://www.sgq.qc.ca/congres_2008/welcome.htm
Ønsker man at modtage kongressens nyhedsbrev, kan man tilmelde sig på
adressen: cisgh2008@total.net

***
”Pourquoi les sceaux ? La sigillographie nouvel enjeu de l'histoire de l'art"
er titlen på en international konference, der afholdes i Lille, Frankring,
23.—25. oktober 2008. Forslag til foredrag indleveres senest 1. juli 2007
til Marc Gil på adressen marc.gil@univ-lille3.fr eller Jean-Luc Chassel på
adressen chassel@laposte.net der også kan kontaktes for generelle oplysninger om konferencen.
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KIRKELIG HERALDIK
Stud.teol. Claus K. Berntsen har som en del af sine studier skrevet en
mindre afhandling om timbrering i Svenska Kyrkan. Afhandlingen kan
downloades gratis fra Lund Universitets hjemmeside, der kan nås via
dette link http://theses.lub.lu.se/undergrad/ - søg derefter på heraldik.

NYT BRITISK KONGELIGT VÅBEN: PRINSESSE
BEATRICE AF YORK
The College of Arms udsender jævnligt nyhedsbreve, og i nummer 11 fra
december 2006 blev våbenet for Prinsesse Beatrice af York, der er tildelt 18. juli 2006, præsenteret. Våbenet er det
britiske kongevåben, differentieret med en femfliget sølv turnérkrave, hvor
første, tredje og femte
flig er besat med en naturligt farvet bi. Kronen er rangkronen for sønner og døtre af monarkens yngre sønner. Bierne er hentet fra prinsessens mor, hertuginden af Yorks våben, der ses nedenfor. Ideen med at
bruge elementer fra moderens våben til at differentiere de forskellige kongelige våbener, er en
praksis som The College of Arms påbegyndte i
forbindelse med våbenerne for Prins William
og Prins Henry (Harry). En anden, og mere
uofficiel forklaring på de tre bier er at våbenet
dermed bliver talende: ’bee thrice’!
Newsletter from the College of Arms 11,
The Heraldry Gazette nr. 103, 2007
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SKOLEVÅBEN
Högskolan i Borås har netop antaget et våben, der på skolens hjemmeside dog kaldes en logotype! Det er glædeligt, at undervisningsinstitutioner har modet til at vælge heraldikken og ikke i stedet vælger at profilere sig med et grafisk logo. Det er dog ærgerligt, at den farvelagte version af våbenet ifølge skolens hjemmeside ikke vil blive brugt særligt
ofte. Våbenet og dets tilblivelseshistorie kan ses her:
http://www.hb.se/nyheter/default.asp?DNR=1835

DANSKE KOMMUNEVÅBENER
Nordisk Flaggkontakt 44 indeholder en meget interessant artikel om de
nye kommunevåbener i Danmark. Foruden en vurdering af de heraldiske kvaliteter eller mangel på samme, vurderes våbenerne også ud fra
hvordan de gør sig i et flag, og kommunernes manglende sans for heraldiske flag er ikke til at tage fejl af. Enhver dansk kommunalbestyrelse
kunne med fordel læse og lære af artiklen.

NYT SVENSK KOMMUNEVÅBEN PÅ VEJ
Härryda Kommun har afholdt en konkurrence for at finde frem til et
kommunevåben. En mængde forslag er indkommet, og forhåbentlig vil
vi inden længe kunne præsentere våbenet. Härryda Kommun er den
eneste svenske kommune, der endnu ikke fører våben.

NYE FOLDERE
Heraldisk Selskab har fået trykt nye hvervefoldere, der forhåbentlig kan
styrke interessen for selskabet. Folderne vil blive distribueret til relevante museer, foreninger og lignende, og hvis medlemmerne har brug
for foldere i forbindelse med foredrag, møder eller andet, kan I henvenSocietas Heraldica Scandinavicas elektroniske nyhedsbrev nr. 9, juni 2007
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de jer til selskabets formand, der vil fremsende foldere. Forslag til steder, hvor folderne bør ligge, modtages også gerne.

HOVEDLØST!
Knud Prange har sendt mig sine tanker om logoet for en af de nye danske kommuner, Norddjurs Kommune. ”Det illustrerer udmærket forskellen mellem logo og våbenskjold. Dette kan jo ikke gengives i to farver,
og man er meget bundet af den konkrete udformning, hvor heraldikken
giver den kunstneriske frihed. Og hvis dette skal symbolisere noget, så
må det jo blive: Den hovedløse
kommune! ”
Læserne kan jo selv bedømme…

IRSKE VÅBENER ONLINE
The Office of The Chief Herald of Ireland har på deres hjemmeside offentliggjort en række våbener, tildelt i årene 1936—1980. Der er tale
om et igangværende projekt, der på basis af arkivmaterialer, nytegner
våbenerne fra perioden med henblik på at gøre dem tilgængelige online. Herunder et par eksempler fra hjemmesiden, der kan findes via
http://www.nli.ie/fr_offi.htm
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KONKURRENCE
Så er vinderen af blasoneringskonkurrencen i nyhedsbrev nr. 7 er fundet!
Afgørelsen var ikke svær, da vinderen er den eneste, der har indsendt en
løsning! Et tillykke skal lyde til Carsten Frölich, der som vinder vil modtage en lille præmie af heraldisk tilsnit. Frölichs blasonering af dr. Hardys
våben lyder:
”Skjoldet diagonalt stribet af blødt bølgende skråbjælker i guld og grønt,
udspringende fra dexter skjoldhoved. Herover en ligeledes blødt bølgende besantstrøet sparre med spidsen midt i sinistre skjoldkant, sparren i
guld og grøn, skiftende til modsat tinktur
hvor den krydser de underliggende skråbjælker, og besanterne ligeledes skiftende
mellem guld og grøn modsat de krydsende
tinkturer. Hjelmklæde grønt med sølvfoer.
På den sølv og grønne vulst et med gyldne
og purpur søpindsvin besat naturligt klippestykke, hvorpå en siddende sort Labradorhund som bider sammen om en slat grøn
blæretang.”
Her ses det famøse våben endnu engang.

***

GOD HERALDISK SOMMER!
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