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Paul Adam 1902 - 1964 

M ED bestyrtelse og sorg modtog 
den heraldiske verden budskabet 

om, at en af den internationale heral
diske videnskabs mest fremtr;edende 
repr;esentanter, Paul Adam, Paris, den 
16. juli 1964 pllldselig var afgaet ved 
d~den kort tid efter, at den heral
diske kongres i Haag havde lllkket 
sine dl'lre - en kongres som Adam, 
ligesom de tidligere, havde pr;eget med 
sin deltagelse. 

Paul Adam var jurist af uddannelse 
og havde sin virksomhed ved Cow· 
d'Appel de Paris, men det var den 
historiske videnskab og fremfor alt 
heraldiken, der havde hans fork;er
lighed. Gennem hans skarpsindige og 
kritiske v;erker naede heraldiken inter
national videnskabelig anerkendelse 
som mere end en historisk hj;elpevi· 
denskab. 

Af Paul Adams omfattende viden
skabelige produktion ma is;er frem
h;eves hans store og banebrydende 
v;erk Etudes sur l' heraldique medie
vale, 1954, der fortsat er grundbogen 
for studiet af europ;eisk middelalder
heraldik. Adam helligede studiet af 
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middelalderens vlibenb!6ger sin store 
interesse og publicerede 1951·54 i .Ar
chives Heraldiques Suisses« L'armorial 
Wijnbergen og 1961·63 L'armorial uni
versel du heraut Gelre. Hans v;erk 
Contribution a l'heraldique de l'Orient 
Latin, 1950, er enestliende pa sit spe
cielle felt. 

Middelalderens faktiske og juridiske 
brug af vabener er skarpsindigt analy
seret i De l'acquisition et du port des 
armoiries au moyen age, 1958, Nob
lesse et chevalerie en France au moyen 
age, 1962, og Les enseignes militaires 
au moyen age et leur influence sur 
l' heraldique, 1960. De franske herol
ders indflydelse pli heraldikens ud
vikling i Frankrig er bl;endende do
kllmenteret i Les fonctions militaires 
des herauts d'armes, 1957. 

Som pr;esident for .Academie Inter
nationale d'Heraldique. forfattede han 
det betydelige v;erk Vocabulaires he
raldiques polyglottes, 1958. 

Mindre end en maned f!6r sin alt 
for tidlige d!6d holdt Paul Adam pa 
den heraldiske kongres i Haag et fore
drag, der indeholdt hans livsv;erks 
apotheose: Armoiries d'etat et m·moi
ries familiales au moyen-age, principa
lement en France, 1964. 

Det var med oprigtig sorg, at Paul 
Adams heraldiske venner i Norden, 
der havde l;ert ham at kende pli heral
diske kongresser og fra hans venlige og 
omhyggelige svar pli heraldiske fore
sp!6rgsler, modtog meddelelsen om, at 
denne Europas mest skarpsindige pen 
pli middelalderheraldikens omrlide sa 
brat havde standset sin flugt over pa
pirct. Matte Paul Adams livsv;erk an
spore heraldikere fra mange lande til at 
forts;ette ha ns banebrydende arbejde. 

E. Verwohlt. 
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