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Heraldica varia 

International kongres 1968 

Den 9. Internationale Kongres for Genea
logi og Heraldik vil fin de sted 1.-7. juli 
1968 i Bem, i Schweiz. Va:.rt og arrang�r 
er det Schweiziske Heraldiske Selskab, og 
de emner som kongressen sigter på at 
belyse er f�lgende: 

Genealogi. Tonegivende familier, isa:r 
inden for ministerialadel og stadspatricia
ter, og deres politiske og sociale forud
s;etninger i forskellige !ande. 

Heraldik. Emneme stra!kker sig fra 
1200-tallet. til i dag, fra bondeheraldik til 
våbener for ridderne af den Gyldne Vlies. 
Sla:gtsheraldik. Kommunal heraldik. Ter
ritoriale forskelligheder. Brisurer. Heral
dik og portra:tkunst. 

Sigillografi. Da dette emne i nogen 
grad er blevet forbigået ved tidligere 
kongresser, vi! man gennemgå og demon
strere indsarnling, konservering og opbe
varing af seg!. 

Flag og faner. Regimentsfaner. Bur
gunds flaghistorie. De mange nye staters 
flag og deres baggnmd. 

Foredragene suppleres med udstillinger, 
og også den mere selskabelige side af 
kongressen vi! <ler naturligvis blive �rget 
for, med udflugter, modtagelser m. m. 
Na:rmere oplysninger om pris, indkvarte
ring osv. kan fås hos kongressens sekreta:r: 
Monsieur Leon ]equier, 1 avenue Marc
Monnier, 1200 Geneve, Schweiz. 

S.T.A. 

Militärmusik 
Svenska Marschfrämjandet, som har till 
syfte att främja kännedomen om och ut
övandet av militärmusik i allmänhet och 
marschmusik i synnerhet samt genom sitt 
forskningsråd Svenskt marscharkiv bedriva 
forskning på dessa områden, har antagit 
ett vapen med följande blasonering. 
»Sköld uppvisande i blått fält tre gyllene,
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Varia 

med bUt och gyllene sargar samt bHl 
spannlinor och stroppar fOrsedda parad
trummor, ordnade tva och en . Bakom 
skolden en stol pvis staJld, gyllene rege
mentstrumslagarstav med paradkedja .• 

Vapnet faststalldes p a Svenska Marsch
framjandets hogtidsdag den 27 oktober 
1966, arsdagen av den svenske marsch
kungen Sam Rydbergs fodelse 1885, och 
har komponerats av framjandets sekre
(crare Lars C. Stolt och tecknats av redak
tor Rolf Rundstrom, Stockholm. 

Trumman har valts sasom varande det 
viktigaste militara musikinstrumentet, 

stundom hanfOrt till falttecknen. Med 
paradtrumma avses en typ av diskant
trumma, som har en hog korpus, ofta 
upptagande fOrbandets emblem, och som 
fOretradesvis ar stroppspand. Den i Sve
rige fOrekommande blagula trumsargen 
kan som pa teckningen. vara fOrsedd mecl 
snedfalt eUer vara fJamformig. 

Regementstrumslagare ar svenska ar
mens titel p a stavforaren (. tamburmajor
en . ), dvs. den som med sirt stay anfOr en 
musikkar under marsch. I flottan och i 
f1 ygvapnet kallas han flaggtrumslagare 
resp. flottiljtrumslagare. Som regements
trumslagarstav har i detta fall valts sven
ska flottans gamla paradstav, som ar den 
mest ansIaende; strangt tage t ar saIedes 
den avbildade staven en flaggtrumslagar-
stay. Lars C. Stolt . 
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Lanthrukskemi 
Statens lantbrukskemiska kontroUanstalt 
yid Experimentalfaltet i Stockholm imat
tades 1939. Riksheraldikerambetet ritade 
ett marke av sigilltyp : Inom en omskrift 
i fet antikva med anstaltens namn ett li
tet riksvapen i skold av strykjarnstyp 
framfOr tva korslagda kemikolvar, bakom 
vilka arrangerats tv1't berberiskvistar, 
skOldens, kolvarnas och bladens volymer 
framhavda genom gravyrartade schatte
l·ingar. 

Anstalten har nyligen fatt ett nytt 
namn , Statens lantbrukskemiska laborato
rium , och riksarkivets heraldiska sektion 
har givit det gamla market en motsvaran
de retusch, i samarbete mellan Gunnar 
Scheffer och signaturen. H .S-r 

VapenskOldar i Riddarhussalen 
IffJlge . Arte et MaIte. Meddelanden fran 
Riddarhuset. 1967 er numere: 

Samtliga vapenskoldar i riddarhussalen 
.. . fotograferade i svan-vitt. Negativen 
fOrvaras pa Riddarhusets genealogiska av
deIning, varifr1'tn kopior i onskad storlek 
kunna bestallas. Priset for ett fotografi i 
storlek 18 X 24 cm ar 15 kr. inklusive 
postfOrskottsavgift. Stone format medfor 
okad kostnad. 

Fargfotografering av skoldarna kraver 
sarskiIda anstal ter och staller sig ganska 
dyrbar (fOrsta bilden 100 h ., ytterligare 
kopior 50 kr. per styck). Dessa priser galla 
endast om skolden sitter sa lagt att den 
kan n1'ts utan sarskilt fOrh yrd specialstege. 
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