Det tredje møde mellem de nordiske heraldiske foreninger
Den 22. maj 2009 kl.18.00 – 19.00 i Svenska Frimurare Ordens stamhus,
Blasieholmsgatan 6, Stockholm.
I mødet deltog:
Societas Heraldica Scandinavica: Allan Tønnesen (ref.) og Peter Kurrild-Klitgaard
Svenska Heraldiska Föreningen:
Henric Åsklund og Magnus Bäckmark
Heraldiska Samfundet:
Per Nordenvall og Michael Bejke
Norsk Heraldisk Forening:
Tom Vadholm og Jan Eide
Heraldiska Sällskapet i Finland:
Anton Eskola og Antti Matikkala
Collegium Heraldicum Fennicum: Wilhelm Brummer og Petteri Järvi
Societas Heraldica Islandica:
Matthias Arni Johansson og Arni Th. Arnason
Dagsorden:
1. Udveksling af information om konferencer, møder og anden virksomhed –
oprettelse af et fælles kalendarium?
2. Ønske om rapportering fra de nationale foreninger i SHS’s nyhedsbrev
3. Andre emner af fælles interesse
Ad 1. Der var tilslutning til idéen om en fællesnordisk kalender på SHS’s
hjemmeside. De deltagende foreninger gav tilsagn om at stille med en person der kan
levere disse informationer til web-redaktøren.
Der blev udtrykt ønske om, at indbydelse til kongresserne og kollokvierne ikke blot
udsendes til enkeltpersoner, men også til heraldiske selskaber og foreninger. Tom
Vadholm påtog sig at udforme en sådan skrivelse til Bureau permanent og Académie
Internationale d’Héraldique.
Ad 2. Repræsentanterne for de nationale foreninger påtog sig at sørge for at der fra
hver forening blev udpeget en kontaktperson, der leverer stof til nyhedsbrevet.
Ad 3. Anton Eskola gav en redegørelse for forholdene i Finland.
I anledning af en forestående udgivelse af en ny bog om finsk blasoneringsteknik
fremførte flere finske repræsentanter ønsket om en revision af Nordisk Heraldisk
Terminologi. Som Tom Vadholm påpegede i sit foredrag er termerne på de forskellige
sprog ikke altid samordnede, hvorfor en gennemarbejdet nyudgave ville være
ønskelig. Per Nordenvall lovede at tage spørgsmålet om en revision og nyudgave op i
den Svenske Nationalkomité for Genealogi og Heraldik, som stod bag den første
udgave i 1987.
Tom Vadholm gjorde opmærksom på at ”turnus’en” mellem de nordiske lande peger
på at Norge skal være vært ved konferencen i 2013. Men dette vil muligvis kollidere
med Norges ønske om at være vært ved kongressen i 2014 (200-års jubilæet for 17.
maj 1814). To store værtskaber i to på hinanden følgende år vil formentlig overstige
NHF’s kræfter. Dog nævntes også muligheden af at en konference i Norge alternativt
kunne afholdes i Trondhjem, hvor SHS’s lokalafdeling har udtrykt interesse for et
sådant værtskab.
Arni Arnason oplyste at Societas Heraldica Islandica faktisk var blevet stiftet allerede
for tre år siden.

Henric Åsklund fortalte at Svenska Heraldiska Föreningen har sit sæde i Göteborg,
men har udviklet en tradition for at holde årsmøde forskellige steder hvert år. I år var
det Lund, og til næste år bliver det Stockholm. Han oplyste endvidere at Carl Ugglas
Inledning til Heraldiken snart udgives som et led i foreningens skriftserie.

