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HERALDISK SELSKABS GENERALFORSAMLING DEN 5. MAJ 2007 

 

Formandens beretning 

 
På et styrelsesmøde umiddelbart efter sidste års generalforsamling konstituerede 
styrelsen sig med Allan Tønnesen som formand, Nils G. Bartholdy som næstformand, 
Steen Clemmensen som sekretær og webredaktør, Bo Møller som kasserer og Poul 
Holstein som redaktør. Med andre år en fordeling af posterne, der helt svarer til 
foregående år. 
 
Aktivitetsniveauet 
Der har i årets løb været afholdt tre styrelsesmøder, hvor der blev taget stilling til 
selskabets løbende drift og henvendelser udefra. 
 
Herudover har selskabets væsentligste indsats i det forløbne år været forberedelsen af 
denne konference samt arbejdet med ændring af vore vedtægter. Som det vil erindres 
har styrelsen igennem et par år drøftet en mulig nærmere tilknytning mellem 
Heraldisk Selskab – det fælles selskab for alle de nordiske lande – og så de forskellige 
eksisterende nationale heraldiske foreninger. Der er blevet nedsat et udvalg med Tom 
Vadholm som formand, et udvalg som har udført et stort og nyttigt arbejde. I 
tilslutning til disse overvejelser er der blevet nedsat et andet udvalg med Nils G. 
Bartholdy som formand med henblik på ændring af vedtægterne. Resultatet af dette 
udvalgs arbejde kan man se i det udsendte forslag til vedtægtsændringer, som vi skal 
behandle om lidt her på generalforsamlingen. Bartholdy vil senere nærmere redegøre 
for udvalgets arbejde og for forslaget. 
 
Såfremt forslaget bliver vedtaget – hvad jeg meget håber – vil styrelsen blive udvidet 
med fire medlemmer, og vi vil i fremtiden kun skulle afholde generalforsamling hvert 
andet år, nemlig i tilslutning til de nordiske heraldiske konferencer, der nu er blevet en 
del af de aktiviteter der omtales i vedtægterne. 
 
Økonomi 
De mange års kamp med underskud på regnskabet blev vendt sidste år, og også i år 
ser regnskabet ret lyst ud - så lyst at vi fortsætter med at betale tilbage på selskabets 
gæld til skriftfonden. Sidste år kunne jeg oplyse at de lysere tider i betydeligt omfang 
skyldtes at vi var gået over til at få trykningen af tidsskriftet udført på et trykkeri i 
Oslo, hvorved vi kunne spare den kulturdræbende danske MOMS på 25 %. Med det 
seneste hefte af tidsskriftet har vi nu også lagt opsætningen hos det norske trykkeri, 
hvorved vi nu sparer endnu flere penge. 
 
Men uden fondsstøtte ville vi stadig være dårligt stillet. Vi har som tidligere modtaget 
et betydeligt tilskud fra Alfred Goods Fond, for hvilket vi bringer fonden vor bedste 
tak. Jeg skal endvidere takke Steen Clemmensen for indtægterne fra salg af hans som 
cd udgivne værk ”Ordinary of Medieval Armorials”. 
 
Jeg vil tillade mig at vende lidt tilbage til vedtægtsændringerne, for udgangspunktet – 
den nærmere tilknytning mellem Heraldisk Selskab og de nationale foreninger - var jo 
ikke mindst at forbedre økonomien derved at Selskabet skulle få flere medlemmer. 
Som omtalt er et af resultaterne blevet at der kommer fire nye medlemmer af styrelsen 
til styrkelse af den ikke-danske repræsentation. Det er styrelsens håb at den vistnok 
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udbredte opfattelse at Selskabet er et i det væsentlige dansk foretagende herved vil 
blive manet i jorden, og gerne med det resultat at flere nordmænd, finner, islændinge 
og svenskere vil melde sig ind i vort selskab. 
 
Som sædvanlig vil jeg i den forbindelse opfordre vore medlemmer til – hver gang 
man taler med en person der udviser bare lidt interesse for heraldik, at man fortæller 
om vort gode tidsskrift, og foreslår vedkommende at melde sig ind i selskabet. 
 
Hvervefolderen som jeg kunne præsentere et udkast til sidste år, er desværre blevet 
forsinket, bl.a. som følge at det igangværende sekretærskifte, men nu foreligger den 
trykklar i en dansk, en norsk og en svensk udgave. Den skulle også gerne medvirke til 
en forøgelse af medlemstallet. 
 
Heraldisk Tidsskrift er som sædvanlig kommet med to hefter med gode og varierede 
artikler, således:  Hans Cappelen: Norge i 1905. Gammelt riksvåpen og nytt 
kongevåpen, Camilla Louise Dahl: Dronning Eufemias heraldiske dragt, Nils 
G.Bartholdy: Kejserinde Dagmars genbegravelse, Peter Kurrild-Klitgaard og Ronny 
Andersen: Våbener for kronprinsesse Mary og professor John Donaldson, Thomas W. 
Lassen: Vore byvåbeners ældste tinkturer samt Magnus Bäckmark: ”Emot 
Rikswapenets höga wärdighet” – om de tre kronorna i Jönköpings och Malmöhus läns 
vapen. 
 
Overgangen til fuldstændig produktion af Heraldisk Tidsskrift ved Brødrene Fossums 
Trykkeri i Oslo er gået stort set gnidningsfrit. Og som sagt er det en stor økonomisk 
fordel for os. Der skal igen i år lyde en varm tak til redaktøren, Poul Holstein for hans 
store arbejde for Tidsskriftet – nu som før vort ansigt udadtil. 
 
Påtænkte udgivelser 
En række titler som jeg ellers har nævnt år efter år, vil jeg undlade at omtale denne 
gang, da der stadig ikke er noget afgørende nyt at meddele. 
 
Et andet gammelt udgivelsesprojekt er Sven Tito Achens Heraldikkens femten glæder. 
Vi har indset at en genudgivelse som den forelå i 1978 med sort/hvide illustrationer i 
dårlig kvalitet ikke vil blive det slagkraftige argument for heraldikken som vi tilsigter. 
Teksten er fortsat noget af det bedste og mest levende der er skrevet om heraldik, men 
i dag må en sådan bog illustreres i farver og med aktuelle nyoptagelser. Det kræver et 
stort forarbejde, og her er Ronny Andersen og Nils Bartholdy gået ind med deres 
betydelige viden og arbejdskraft. Vi har planer om at markere selskabets 50 års 
jubilæum i 2009 med denne nyudgivelse. 
 
Mit eget projekt om udgivelse af den dansk-norsk-islandske 
Enevoldsarveregeringsakt fra 1661 skrider fortsat langsomt fremad, for jeg er stadig 
alene om opgaven, og der er tale om i alt 3000 segl. Jeg har nu fået gennemgået alle 
de danske. Nu skal de så kommenteres. Desværre har der ikke været markeret 
interesse for deltagelse fra norsk og islandsk side. 
 
Et helt nyt udgivelsesprojekt er en lille bog af den danske historiker Ulrik Reindel om 
Kronborgtapeterne og striden om de tre kroner.  Bogen handler om hvordan de hidtil 
oversete og højst ukorrekte våbener på Hans Kniepers Kronborgtapeter fra ca. 1580 
med fremstillinger af de danske og dansk-norske konger får ny betydning set i lyset af 
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de ligeledes oversete vers på hvert af tapeterne. Det begyndte som et foredrag i 
Københavnsafdelingen i 2006, voksede dernæst til en stor artikel og endte som en bog 
på 82 sider. Manuskriptet foreligger i fuld opsætning, lige til at trykke. Vi skal bare 
have finansieret det. Styrelsen foreslår at vi knytter Ulrik Reindel til selskabet, i første 
omgang som suppleant. 
 
Heraldisk udstilling 
Den i flere beretninger omtalte heraldiske udstilling på Jyllands Herregårdsmuseum, 
Gammel Estrup vil som planlagt blive virkeliggjort i efteråret 2007. De heraldiske 
skydeskiver fra Sølyst er blevet udtaget, og udstillingsteksterne vil blive skrevet i 
løbet af sommeren. Det er en enestående chance vi har her for at gøre opmærksom på 
heraldikken over for et stort publikum. 
 
Internet –Hjemmeside 
Hjemmesiden fungerer og er jævnlig blevet opdateret af Steen Clemmensen med god 
hjælp fra vort svenske medlem Jens Chr. Berlin. Den sidstnævnte har for nylig 
overtaget det fulde ansvar for hjemmesiden. 
 
Jeg kan ikke afslutte beretningen uden at gøre opmærksom på det elektroniske 
nyhedsbrev, som Ronny Andersen ene mand redigerer og udsender. Det er en flot 
præstation og et nyttigt redskab for alle der gerne vil holde sig à jour med nyheder 
inden for heraldikkens verden. Jeg kan kun opfordre alle til at melde sig som 
abonnenter. Det kan ske ved at henvende sig til Ronny. Og så er det gratis! (altså for 
medlemmer af Heraldisk Selskab). 
 
Til slut vil jeg – som jeg plejer – takke alle der har bidraget til selskabets beståen i det 
forløbne år: Goods Fond, styrelsen i alle vore lande, suppleanterne, revisorerne, 
redaktionsudvalget, forfatterne til tidsskriftets artikler og ikke mindst vore menige 
medlemmer, hvis interesse for heraldik er det hele vort selskabs virke bygger på. 


