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I DE NYE love for selskabet, som ved
toges pa generalforsarnlingen i maj, 

skete der isa:r to vigtige a:ndringer. Den 
f0rste var, at selskabets navn a:ndredes 
til Societas Heraldica Scandinavica med de 
danske, svenske og norske betegnelser 
Heraldisk Selskab, Heraldiska Siillskapet, 
Heraldisk Selskap som undertitler. Be
grundelsen er, at den latinske betegnel
se forstas langt bedre i ud1andet, og ogsa 
er praktisk inden for Skandinavien, nar 
vi ikke har kunnet finde et navn, som 
stavedes eksakt ens pa de tre sprog. 

Som en anden vigtig a:ndring b1ev 10-
kalafdelingerne lovfa:stet. Der er nu, som 
det fremgar af Med1ems1isten, loka1-af
delinger i G6teborg, K0benhavn, Skane 
og Uppsala. Flere viI sikkert komme. 
Som f0lge af, at den egentlige, lokalt be
stemte forenings-aktivitet nu overgar til 
lokalafdelingerne, hvorved forskellen 
mellem selskabets medlemmer og tidsskrif
tets abonnenter na:sten forsvinder, beslut
tede generalforsamlingen at g0re en 
ende pa den administrativt ret besva:r
lige skillelinje mellem disse to grupper. 
Selskabet viI for fremtiden saledes kun 
have medlemmer. 

Pa generalforsamlingen vedtoges det 
desuden at udna:vne Arvid Berghman til 
selskabets f0rste og hidtil eneste a:res
medlem. Det var en ha:der, som det f01-
tes naturligt at vise Arvid Berghman pa 

grund afhans store betydning for studiet 
at heraldikken, i sit hjemland Sverige, i 
det 0vrige Norden, og i en stor del af 
Verden udenfor. Arvid Berghman var pa 
dette tidspunkt meget alvorligt syg; 
meddelelsen om udna:vnelsen gla:dede 
ham meget, men en uge efter kom det 
tunge budskab, at han var d0d. Minde
ordene pa side 171 er skrevet af Gustaf 
von Numers, formand for det Finske He
raldiske Selskab og Arvid Berghmans 
yen gennem mange ar. 

Ogsa et andet af selskabets medlem
mer er d0d og skal mindes her. Det er 
direkt0r Viking Wahlin i Vanersborg. 

Som ovenfor na:vnt har SHS nu alene 
medlemmer. Siden sidst har vi faet sa 
mange nye, at vort samlede medlemstal 
nu overstiger de 450. Denne store frem
gang - med mange nye medlemmers ef
tersp0rgsel ogsa efter a:ldre numre af 
Heraldisk Tidsskrift - har medf0rt, at vi 
har mattet trykke Nr. lop, en foreteelse 
inden for tidsskriftverdenen, som ma 
va:re noget na:r unik. 

Desva:rre er HT Nr. 2 nu ogsa slut og 
er - pa grund af sin farvetavle - besva:r
ligere at trykke op. Hvis nogen ikke 0n
sker at beholde sit eksemplar af Nr. 2, 
viI selskabet meget gerne k0be det til
bage. 

Redaktionen. 
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toges på generalforsamlingen i maj, 

skete der især to vigtige ændringer. Den 
første var, at selskabets navn ændredes 
til Societas Heraldica Scandinavica med de 
danske, svenske og norske betegnelser 
Heraldisk Selskab, Heraldiska Siillskapet, 
Heraldisk Selskap som undertitler. Be
grundelsen er, at den latinske betegnel
se forstås langt bedre i udlandet, og også 
er praktisk inden for Skandinavien, når 
vi ikke har kunnet finde et navn, som 
stavedes eksakt ens på de tre sprog. 

Som en anden vigtig ændring blev lo
kalafdelingerne lovfæstet. Der er nu, som 
det fremgår af Medlemslisten, lokal-af
delinger i Goteborg, København, Skåne 
og Uppsala. Flere vil sikkert komme. 
Som følge af, at den egentlige, lokalt be
stemte forenings-aktivitet nu overgår til 
lokalafdelingerne, hvorved forskellen 
mellem selskabets medlemmer og tidsskrif
tets abonnenter næsten forsvinder, beslut
tede generalforsamlingen at gøre en 
ende på den administrativt ret besvær
lige skillelinje mellem disse to grupper. 
Selskabet vil for fremtiden således kun 
have medlemmer. 

På generalforsamlingen vedtoges det 
desuden at udnævne Arvid Berghman til 
selskabets første og hidtil eneste æres
medlem. Det var en hæder, som det føl
tes naturligt at vise Arvid Berghman på 

grund af hans store betydning for studiet 
at heraldikken, i sit hjemland Sverige, i 
det øvrige Norden, og i en stor del af 
Verden udenfor. Arvid Berghman var på 
dette tidspunkt meget alvorligt syg; 
meddelelsen om udnævnelsen glædede 
ham meget, men en uge efter kom det 
tunge budskab, at han var død. Minde
ordene på side 171 er skrevet af Gustaf 
von Numers, formand for det Finske He
raldiske Selskab og Arvid Berghmans 
ven gennem mange år. 

Også et andet af selskabets medlem
mer er død og skal mindes her. Det er 
direktør Viking Wahlin iVanersborg. 

Som ovenfor nævnt har SHS nu alene 
medlemmer. Siden sidst har vi fået så 
mange nye, at vort samlede medlemstal 
nu overstiger de 450. Denne store frem
gang - med mange nye medlemmers ef
terspørgsel også efter ældre numre af 
Heraldisk Tidsskrift - har medført, at vi 
har måttet trykke Nr. l op, en foreteelse 
inden for tidsskriftverdenen, som må 
være noget nær unik. 

Desværre er HT Nr. 2 nu også slut og 
er - på grund af sin farvetavle - besvær
ligere at trykke op. Hvis nogen ikke øn
sker at beholde sit eksemplar af Nr. 2, 
vil selskabet meget gerne købe det til
bage. 
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[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og 
til ikke-kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt 
fremstilling af kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.

[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og 
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.

[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för 
icke-kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal. 

[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for 
non-commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies 
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.
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