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Bilaga 2
Formandens beretning
Kære medlemmer af Heraldisk Selskab. Velkommen til denne 50-års jubilæumsgeneralforsamling. Den egentlige fejring af jubilæet sker i aften.
Det er nu hele to år siden vi sidst havde generalforsamling. Årsagen hertil er som
bekendt, at vi på generalforsamlingen i 2007 – på Frederiksborg slot – vedtog en
række vedtægtsændringer, bl.a. at der herefter kun skulle afholdes generalforsamling
hvert andet år – i forbindelse med konferencen – samt at antallet af
styrelsesmedlemmer blev øget med fire, og at formanden blev valgt ved direkte valg.
Jeg kan i år derfor ikke – som det ellers har været tilfældet i en årrække – sige at
styrelsen konstituerede sig med samme fordeling som efter sidste generalforsamling.
Vi havde ganske vist det obligate styrelsesmøde straks efter generalforsamlingen, men
flere poster blev nybesatte, og en af disse blev omstruktureret, idet sekretærposten
efter Steen Clemmensens afgang blev delt op på tre styrelsesmedlemmer. Den
egentlige sekretærpost – omfattende korrespondance og referatskrivning – påtog
Martin Sunnqvist sig, mens Ronny Andersen overtog området salg af selskabets
udgivelser, herunder udsendelse af tidsskriftet, og Martin Asker påtog sig varetagelse
af medlemsregisteret. Det sidste område har dog det sidste års tid været varetaget af
Martin Sunnqvist og Ronny Andersen i fællesskab. Peter Kurrild-Klitgaard afløste
Nils Bartholdy som næstformand, og Jens Christian Berlin blev ny ansvarlig for
hjemmesiden efter Steen Clemmensen. Kun Bo Møller og Poul Holstein fortsatte i
deres hidtidige funktioner som henholdsvis kasserer og redaktør af tidsskriftet.
Aktivitetsniveauet
Der har i de forløbne to år været afholdt fem styrelsesmøder, herunder et sidste år i
Landskrone der varede to dage. På disse møder er der blevet taget stilling til
selskabets løbende drift, perspektiver for fremtiden samt henvendelser udefra.
Herudover har selskabets væsentligste indsats i de forløbne år været udgivelsen af
Ulrik Reindels bog Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner,
der udkom i 2008. Desuden forberedelsen af vort 50-års jubilæum – herunder
nyudgivelsen af Sven Tito Achens bog Heraldikkens femten glæder, hvorom mere
senere. Endvidere naturligvis forberedelsen af denne konference, hvor det denne gang
er Tom Bergroth der har trukket det store læs.
Økonomi
Den gode udvikling, som kunne konstateres på de to nærmest foregående
generalforsamlinger, er fortsat. Om lidt vil kassereren kunne præsentere endnu et
glædeligt overskud, som ud over de med driften forbundne udgifter også i år har
tilladt os at betale af på ”gælden” til Skriftfonden.
Men uden fondsstøtte ville vi stadig være dårligt stillet. Vi har som tidligere modtaget
tilskud fra Alfred Goods Fond, endvidere tilskud fra Den Hielmstierne-Rosencroneske
Stiftelse og Knud og Dagny Gad Andresens Fond. Disse tilskud er alle givet til
selskabets bogudgivelser, og vi retter en varm tak til fondene.

Men herudover har vi meget glædeligt modtaget et betydeligt tilskud fra NOP-HS
(Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige
tidsskrifter), en institution under Nordisk Råd, som vi tidligere i en årrække fik et
væsentligt årligt driftstilskud fra. Men for ca. ti år siden holdt det op; vi fortsatte med
at søge gennem yderligere fire år, inden vi opgav. Faktisk begyndte vore økonomiske
vanskeligheder med udeblivelsen af dette tilskud, der i snit lå på 30.000 DKK om
året. Sidste år prøvede vi så igen, og nu lykkedes det! 3000 Euro (=godt og vel 22.000
DKK) fik vi til udgivelse af tidsskriftet i 2009 (det figurerer derfor ikke i regnskabet).
Det var med tanke på muligheden for tilskud fra NOP-HS, at vi for to år siden på
nogle punkter omlagde Heraldisk Tidsskrifts organisation. Nu arbejder vi på at få
tidsskriftet optaget i en række internationale videnskabelige databaser.
Jeg kan ikke forlade punktet Økonomi uden at omtale, at vi sidst på året 2008 fik
meddelelse om, at vi står til at modtage en meget betydelig arv fra et nu afdødt svensk
medlem af selskabet, Rolf Alnefeldt. Boet er endnu ikke endeligt opgjort, men
selskabets arv forventes at repræsentere et beløb på flere hundrede tusinde kr. Arven
er øremærket til udgivelse af Heraldisk Tidsskrift. Vi er i styrelsen testator dybt
taknemmelige, og det er hensigten at indsætte arven på en særlig fond i hans navn – i
lighed med Skriftfonden.
Men – hvor velkomne tilskud, fondsstøtte og arv udefra end er – så er selskabets
økonomiske rygrad de kontingenter, som medlemmerne indbetaler. Og sådan skal det
også være: uden en passende stor medlemskreds er der intet formål med vort arbejde.
Så derfor, kære medlemmer: Forsøm ingen mulighed for at hverve nye medlemmer til
vort gamle, men stadig aktive Heraldiske Selskab! Hvervefolderen (på de tre
hovedsprog) er nu distribueret rundt om i vore nordiske lande, og der ligger også en
del fremme i forhallen. Tag nogle stykker og spred dem i jeres omgangskreds.
Heraldisk Tidsskrift
Straks efter sidste generalforsamling blev det gamle redaktionsudvalg erstattet af to
nyskabelser: en egentlig redaktion bestående af Nils G. Bartholdy, Anton Eskola,
Kaare Seeberg Sidselrud og Martin Sunnqvist samt et redaktionsråd bestående af en
lang række, overvejende videnskabeligt funderede personer fra Norden og andre
lande. Formålet er dels at være redaktøren behjælpelig med det redaktionelle arbejde,
dels at kvalificere tidsskriftet til modtagelse af tilskud fra NOP-HS. Vi har i den
forbindelse ugerne måttet sige farvel til flere fortjente medlemmer af det gamle
redaktionsudvalg.
Tidsskriftet er i de forløbne to år udkommet med de planlagte fire hefter med gode og
varierede artikler: Tom Bergroth: Ett nationellt identitet, Bertil Frosell: Tronvåben for
biskop Czeslaw Kozon, Carl Michael Raab: Erik Posse och hans heraldiska samling,
Nils G.Bartholdy: Bergshammar og Gelre, Leif Ericsson: Konstnärlig frihet kontra
förlagan, Allan Tønnesen: Ditmarsken-allegori, Michael Dupont: Bomærker på Drejø,
Nils G. Bartholdy: De danske kongers skjoldholdere, Steen Clemmensen: Ligheder,
forskelligheder og faldgruber, Inga von Corswant-Naumburg: Friherre Hans Abraham
Kruuse af Verchous vapensköld och anvapen i Grödinge Kyrka, Poul Holstein:
Slægten Bertouchs og de Bertouch-Lehns heraldik, Ronny Andersen: Kongelige
våbenmalere og heraldisk kunst samt endelig Trond Norén Isaksen: Kongevåpenet og
1905.

Påtænkte udgivelser
En række titler på påtænkte udgivelser vil jeg også i år undlade at omtale, da der
stadig ikke er noget afgørende nyt at meddele.
Derimod er to af de titler jeg nævnte i 2007 faktisk blevet udgivet, nemlig Ulrik
Reindels bog om Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner,
som alle medlemmer har modtaget en salgsfolder om, og som mange har taget positivt
imod.
Den anden udkomne bog er Sven Tito Achens med rette berømmede bog
Heraldikkens femten glæder. Den foreligger nu som den væsentligste markering af
vort jubilæum. Ronny Andersen vil senere nærmere omtale denne udgivelse. Men jeg
vil gerne her og nu rette en varm tak til Ronny, der har trukket det tunge læs med
fremskaffelsen af nye illustrationer, og ikke mindst til Ulrik Reindel, der har stået for
selve opsætningen af bogen og derved har bevirket en betydelig økonomisk
besparelse.
Men for at vende tilbage til de endnu ikke udgivne bogprojekter vil jeg omtale mit
eget: udgivelsen af den danske Enevoldsarveregeringsakt fra 1661. I de forløbne to år
er alle de ca. 1600 segl blevet beskrevet og kommenteret og – ikke mindst – forsynet
med personalhistoriske oplysninger. Endvidere er de fleste af de indledende kapitler
skrevet. Udover de manglende resterer så ”kun” affotografering af seglene ved en
professionel fotograf samt – tilvejebringelse af den til udgivelsen hørende økonomi.
Og den bliver dyr! Tanken er at bogen skal udgives enten i 2010 eller 2011. Jeg håber
stadig at norske medlemmer vil påtage sig at stå for de norske versioner af akten.
Heraldisk udstilling
Udstillingen af heraldiske skydeskiver fra Det kongelige Københavnske Skydeselskab
og Danske Broderskabs samling på Sølyst blev som planlagt åbnet i efteråret 2007.
Den omfatter 20 skiver, og der foreligger på udstillingen et katalog skrevet af Poul
Holstein og mig selv. Udstillingen er stadig opstillet og er i princippet permanent,
men en dag bliver den vel taget ned. Så jeg kan kun opfordre til at aflægge et besøg på
Herregårdsmuseet på Gammel Estrup (ved Randers i Jylland).
Hjemmeside – Nyhedsbrev
Hjemmesiden fungerer godt og er jævnlig blevet opdateret af Jens Christian Berlin.
Våbenrullen bliver stadig udvidet og forøget, og der er planer om yderligere
forbedringer. Tak til Jens Christian for hans store arbejde.
Men jeg vil også i år 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
henvendelse til Ronny. Og så er det gratis (altså for medlemmer af Heraldisk
Selskab). Men jeg skal hilse fra Ronny og sige, at han meget gerne modtager bidrag
fra andre.
Til slut vil jeg takke alle der har bidraget til selskabets beståen i de forløbne to år.
Men med dirigentens tilladelse vil jeg desuden gerne for min egen persons
vedkommende sige tak for de mange år hvor forsamlingen har givet mig lov til at
lægge mit arbejde i Heraldisk Selskab. Det har været en stor glæde, men nu har jeg

nået en alder hvor jeg finder det passende at give plads for yngre kræfter. Jeg håber at
jeg stadig ind imellem kan yde et lille bidrag til selskabets gavn. Men styrelsen må
herefter klare sig uden mig som medlem. Og det kan den også godt. Tak.

