H E R A L D I SK T I D SSKR I F T
19 6 1 • B I N D 1 • N R 4 • S I D E 13 7

Societas Heraldica Scandinavica

S O C I E TA S H E R A L D I C A S C A N D I N AV I C A
Heraldisk Selskab • Heraldinen Seura • Skjaldfræðafélagið
Heraldisk Selskap • Heraldiska Sällskapet

HERALDISK TIDSSKRIFT NR. 4 . OKTOBER 1961
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Scandinavica
DE NYE love for selskabet, som vedpa generalforsamlingen
generalforsarnlingen i maj,
toges på
skete der især
isa:r to vigtige ændringer.
a:ndringer. Den
f0rste var, at selskabets navn ændredes
første
a:ndredes
til Societas Heraldica Scandinavica med de
danske, svenske og norske betegnelser
Heraldisk Selskab, Heraldiska Siillskapet,
Heraldisk Selskap som undertitler. Begrundelsen er, at den latinske betegnelud1andet, og også
ogsa
se forstås
forstas langt bedre i udlandet,
er praktisk inden for Skandinavien, når
nar
vi ikke har kunnet finde et navn, som
stavedes eksakt ens på
pa de tre sprog.
Som en anden vigtig a:ndring
ændring b1ev
blev 10lokalafdelingerne lovfæstet.
lovfa:stet. Der er nu, som
det fremgår
fremgar af Medlemslisten,
Med1ems1isten, lokal-afloka1-afdelinger i Goteborg,
G6teborg, København,
K0benhavn, Skåne
Skane
og Uppsala. Flere vil
viI sikkert komme.
Som følge
f0lge af, at den egentlige, lokalt bestemte forenings-aktivitet nu overgår
overgar til
lokalafdelingerne, hvorved forskellen
mellem selskabets medlemmer og tidsskriftets abonnenter næsten
na:sten forsvinder, besluttede generalforsamlingen at gøre
g0re en
ende på
pa den administrativt ret besværbesva:rlige skillelinje mellem disse to grupper.
Selskabet vil
viI for fremtiden således
saledes kun
have medlemmer.
Pa generalforsamlingen vedtoges det
På
desuden at udnævne
udna:vne Arvid Berghman til
a:resselskabets første
f0rste og hidtil eneste æresmedlem. Det var en hæder,
ha:der, som det følf01pa
tes naturligt at vise Arvid Berghman på

I

grund af
afhans
hans store betydning for studiet
at heraldikken, i sit hjemland Sverige, i
det 0vrige
øvrige Norden, og i en stor del af
Verden udenfor. Arvid Berghman var på
pa
dette tidspunkt meget alvorligt syg;
meddelelsen om udnævnelsen
udna:vnelsen glædede
gla:dede
ham meget, men en uge efter kom det
tunge budskab, at han var død.
d0d. Mindeordene på
pa side 171 er skrevet af Gustaf
von Numers, formand for det Finske Heraldiske Selskab og Arvid Berghmans
ven
yen gennem mange år.
ar.
Ogsa et andet af selskabets medlemOgså
mer er død
d0d og skal mindes her. Det er
direkt0r Viking Wahlin iVanersborg.
direktør
i Vanersborg.
Som ovenfor nævnt
na:vnt har SHS nu alene
medlemmer. Siden sidst har vi fået
faet så
sa
mange nye, at vort samlede medlemstal
nu overstiger de 450. Denne store fremgang - med mange nye medlemmers eftersp0rgsel også
terspørgsel
ogsa efter ældre
a:ldre numre af
Heraldisk Tidsskrift - har medført,
medf0rt, at vi
har måttet
mattet trykke Nr. lop,
l op, en foreteelse
inden for tidsskriftverdenen, som må
ma
va:re noget nær
være
na:r unik.
Desva:rre er HT Nr. 2 nu også
Desværre
ogsa slut og
er - på
pa grund af sin farvetavle - besværbesva:rønligere at trykke op. Hvis nogen ikke 0nsker at beholde sit eksemplar af Nr. 2,
viI selskabet meget gerne købe
vil
k0be det tilbage.
Redaktionen.
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