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ЗАСТАВЕ НАЈСЕВЕРНИЈИХ НОРВЕШКИХ
ЗАЈЕДНИЦА
FLAGS OF THE NORTHERNMOST NORWEGIAN COMMUNITIES
Заставе најсевернијих норвешких заједница (овде заступљене облашћу
Финмарк, Лофотским Острвима и Вестеролен) сведоче о општем карактеру норвешке територијалне вексилологије, иако
је упадљиво мање учешће квадратних хералдичких стегова него на нивоу области.
Илустрације су преузете и овај пут са изванредног сајта FOTW.
Заставе Финмарка означене су
плавим текстом, а Лофота и Вестеролена
црвеним.
МАПА ФИНМАРКА
MAP OF FINMARK
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У Гласнику 1/2003 представили
смо
норвешку
т е р и т о - р и ј а л н у
вексилологију.
Сада
представљамо заставе најсевернијих норвешких заједница.
In Gazette 1/2003 we introduced
Norwegian territorial vexillology to
our Members. This time we proceed
with flags and banners of the
northernmost Norwegian communities.
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МАПА ЛОФОТСКИХ ОСТРВА И
ВЕСТЕРОЛЕНА
MAP OF LOFOTEN AND VESTERÅLEN

HERALDICA CURIOSA
Који је разлог навео Џона Рајта, Краља грбова
Подвезице године 1493. да лекару Луису Керлајону додели ову крајње необичну челенку,
може се само нагађати. Шанса да је армигер
због те челенке био срећан прилично је танка,
док је вероватноћа да су се његови потомци
том челенком дичили још тања. Наиме, у челенци је приказан “уринал”, или она корисна
утензилија коју непокретни или тешко покретни болесници мушког пола називају “гуска”, а служи да се у седећем или лежећем ставу олакша бешика! Уринал је блазониран као
“природни”, у својој корпици, и можда је само
(на доста пакостан начин) алудирао на професију титулара, али није немогуће ни да је доктор Керлајон имао какве нарочите заслуге у
третирању уринарних проблема својих пацијената.

We can happily ponder about all kinds of reasons
for which Garter King of Arms John Writhe
granted this crest to one Louis Caerlion in 1493,
but it is not easy to imagine the grantee being
delighted for it, nor his descendants as proud
owners of “ung orynall dedens son case en leurs
propre coleurs”. The mysterious contraption is,
in fact, an urinal, indispensable facility for all
patients bound to bed to relieve their bladder. As
Louis Caerlion was a medal doctor, perhaps this
was just a pun, a practical joke of an herald, or perhaps - the good doctor was known in his own
time as somebody who was able to save his patients from uncomfortable and rather un-elegant
situation. This amusing CoA was illustrated in
book The Art of Heraldry by Peter Gwynn-Jones.
Грб доктора Луиса Керлајона. Arms of
MD Louis Caerlion with “orynall proper”

