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Heraldiske kongresser
Den engelske kongres 1967
I dagene 11.-15.
ll.-IS . september 1967 afholdtes
Den F~rste
FØrste Engelske Heraldiske Kongres
i Oxford . Den var organiseret af The
Heraldry Society, og formålet
formalet var især
isa:r at
etablere et samarbejde med en række
ra:kke andre engelske selskaber - for almen historie og lokalbistorie, genealogi, folklore,
kWlsthandva:rk m . m. - dels om bevarelkWlsthåndværk
se og registrering af
a£ heraldisk materiale i
kirkcr, lokal
kirker,
lokalarkiver
arkiver m. m. , dels med sigte
pa at interessere flere mennesker, især
på
isa:r
unge, i selskabernes arbejde og formål
formal .
Nar kongressen betegnedes som .enNår
gelsk ec , var det for at tilkendegive at dens
emn er og virkeområde
virkeomrade faldt sammen med
College of
af Arms' jurisdiktion : EnglaJld,
Wales, Nordirland, dominions, kolonier,
samt folk af engelsk afstamning andet·
steds. Det bets;Xl
betØd ikke, at kun engelskmænd
engelskma:nd
var velkomne. Blandt d e ca. 120 delta·
irla:ndere, canadiere,
gere var der skotter, irlændere,
amerikanere samt en dansker.
repra:Ved siden af diskussioner med repræsentanter for ovennævnte
ovcnna:vnte andre selskaber
var der arrangeret en række
ra:kke foredrag,
delvis af embedsmænd
embedsma:nd fra College of
af
Arms med dettes fØrstemand
f!iSrstemand , Garte1'
Carte1' King
of
af Arms Sir Anthony Wagner, i spidsen.
Hans forelæsning
forela:sning handlede in teressant
nok om en form for similarisering (dog
uden at han brugte
brugtc d enne betegnelse),
nemlig om det fælles
fa:lles præg,
pra:g, tilsigtet eller
utilsigtet, som viser sig a t være
va:re karakteristisk for de våbener
vabener der
del' fa sts,ettes
sts,ettcs inden
for samme herolds embedstid; i visse tilfa:lde grænser
fælde
gra:nser lighederne inden
indcn for en såsadan gruppe våbener
vabener med fælles
frelles ophavsmand til direkte ensformighed , forstod
man.
Alle kongressens deltagere var indkvarterer på
teret
pa W01'cester College, over hvis hovedbygning The H emldry Society's banner vajede. Her fandt også
ogsa de fl es te af
foredragen e sted, her spiste man og tilbragte stØrstedelen
st!iSrstedelen af sin . fritid c,
«, hvilket
altsammen gaven
gay en vældig
va:ldig god samling på
pa
kongressen . En række
ra:kke udflugter gik til

heraldiske seværdigheder
sevrerdigheder i omegnen, f.
eks. hertugeme af M arlboroughs kyplopiske Blenheim Castle. I Oxford var der
del'
arrangcret udstillinger, bl. a., i Th e Bodarrangeret
handskrifter
leian Library, af heraldiske håndskrifter
fra middelalderen, en fantastisk prØve
pr!iSve pa
på
hvad der
del' findes i England af den slags.
Pa en afgnidning af en begravelsesplade
På
fra o. 1525 sås
sas et af de morsomste a f alle
vabener, familien FitzErcalds: tre harer
våbener,
barer
som spiller på
pa sækkepibe
srekkepibe ...
Kongressen var
val' overordentligt vel forberedt. Alle arrangementer afvikledes effektivt og tillige i en atmosfære
atmosfa:re af hj ertelighed og aktiv venlighed . Den næste
nreste engelske kongres skal finde sted i Cambridge
1970. Hvorfor ikke før?
f~r? spurgtes der.
Umuligtl I sommeren 1969 skal nemlig
Umuligt!
den engelske kronprins officielt indsætinds<ettes i sin va:rdighed
værdighed som Prins af
at Wales,
og ind til da er alle engelske og walisiske
herolder fuldstændigt
fuldstrendigt optaget af forbereS.
S.T.A.
T.A.
delser hertil.

Kongressen i Schweiz
Den 9. lInternationale
nternationale Kong1'es tor
for GeCeBern, i
nealogi og Heraldik fandt sted i Bem,
Schweiz, i dagene 1.-6. juli 1968. Der
Del' var
frerre deltagere end ved de foregående
færre
foregaende
pårørenkongresscr, i alt ca. 130, foruden ph~ren
kongresser,
de. Skandinavien var repræsenteret
reprresenteret med
17 deltagere : 3 fra Finland, 3 fra Norge,
8 fra Sverige, og 3 fra Danmark. Foruden
fra alle vesteuropæiske
vesteuropa:iske stater var der
del' deltagcre
tagere fra Tjekkoslovakiet, ha U.S.A., Sydafrika og Marokko.
Overraskende nok var kongressen
kongresscn ikke
alt for godt organiseret. MØder
M~der og foredrag begyndte sjældent
sjreldent til de fastsatte
m~d el edemc
tider. Undertiden udeblev mØdelederne
helt. Forkert beregnet tal etid eller
eUer marathontalende foredragsh old ere kunn e yderligere forskubbe hele dagens skema, såsaledes at andre foredragsholdere - som
var kommet præcis,
pra:cis, og hvis foredrag ikke
tilmalte tid - m åtte
atte afoverskred den tilmålte
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f( ong'resser

af de mange
Et af
at de mest særprægede
scerprcegede at
vabener man ser po.
på huselle
husene i Bern. Det
våbener
tilhl'JTer patricierfamilien von Praroman,
tilhøTer
egentlig 1m
fm FTibourg, men indgiftet i
bernske familier.
kortc hvad de havde forberedt. Lysbillekorte
der -blev væk<.
v.eke. Ved udflugterne var vel
meget overladt til sig selv, og det nedsatte
trafiktempo, som efterhånden
efterh1'mden overalt er
en følge
ffJlge af automobilkvælningen,
automobilkv.elningen, burde
have været
v.eret forudset.
Dog, alt dette gjorde ikke noget alvorskår i en kongres, som bilde
både heraldisk,
ligt skilr
i sine personlige kontakter og på
pil anden
made, havde meget at give sine deltagere.
måde,
Adskillige af de 38 foredrag var af stor
in teresse, klart og fængslende
f.engslende fremfØrt,
fremfjilrt,
interesse,
og med dejlige billeder.
billed er. Hele 8 af dem,
og ikke de ringeste, blev holdt af deltagere fra Skandinavien:
Uno Lindgren: Einige eigenartige Adelswappen im schwedischen Wappenrecht;
Carl Gunnar Scheffer: KoniginnenKOlliginnen- Wappen; H. A. K. T. Cappelen: Norwegian
P ilhlsson: The
Family Goats-of-Arms;
Coats-ot-Arms; Leif Påhlsson:
Dilemma in the Americas; Henry Bruun:
Remarques sur les sceaux conserves aux
Archives du Royaume cl Gopenhague;
Copenhague;
Adam Heymowski: Gimiers
Cimiers medievaux
polonais; Hans Schlyter: Entwicklung
nordischer Stadtsiegel und -wappen; og
Gustaf von Numers: Finnische ATmee[aknen.
fahnen.
Staden Bern selv er livlig, malerisk og
en rig heraldisk jagtmark. Blot ved at
ga i byens gader ser man mere heraldik
gå
Bern på
pil \ en dag end i København
Kjilbenhavn på
pa
i Bem
et år.
ilr. På
Pa private og offentlige bygninger,
bygninger,
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ud mod gaden, eller ind til gårde
gilrde og trapper, oplyser talrige våbener,
vilbener, mange i farver, om hvem der har, eller har haft, til
huse der: kommunale og kantonale mynmyn digheder, lav og foreninger, og først
fjilrst og
fremmest private familier, hvoraf langt
den største
stjilrste del borgerlige. Tidligere skulle
enhver
cnhver familie i Bem
Bern have våben.
vilben. Sildan
Sådan
er det ikke længere,
l.engere, men endnu har hver
cncste kirkestol i byens store calvinistiske
eneste
Munster sin indehavers våben
vaben udskåret
udskaret
ellcr malet i ryggen, og på
eller
pil byens bygninger sættes
s.ettes der stadig nye våbener
vilbener op
for bygherrer eller
ell er ejermænd.
ejerm.end.
Denne heraldikkens almindelighed har
medført,
medfjilrt, at der har udviklet sig en artikuleret heraldisk smag, ja næsten
n.esten en heraldisk opinion. Man ser meget
mege t lidt dårdilrd1\rligt udført
udfjilrt heligt komponeret eller dårligt
raldik. De indtryk man fik i Bem
Bern af
schweizisk heraldik, dens sammenhæng
sammenhreng
med selvstyre og selvrespekt, og dens store
rolIe
rolle i hverdagen, var hele turen værd.
v.erd.
Kongressens værtsfolk
v.ertsfolk og schweizerne i
det hele taget - ved officielle
officielIe modtagelsel' på
ser
pa rådhus
rftdhus og andetsteds, ved besjilg
besøg
pa herresæder
på
herresreder som gæstfrit
grestfrit var åbnet
abnet for
kongressen, på
pa udstillinger, og hvor som
elIers kom i berØring
berjilring med nohelst man ellers
gen - var venlige, hjælpsomme
hj.elpsomme og muntre. Trods knirken i mØdemilskineriet
mjildemilskineriet var
kongressen i Bern en oplevelse af de meget gode.
S. T.
T . A.

Den næste
ntEJte KongreJ
Kongres
Den næste
na:ste internationale
intemationale kongres for
genealogi og heraldik - nr. 10 i rækken
ra:kken
- vil
vii blive holdt i Wien i september
1970.
Efter kongressen i Paris 1966 trådte
tradte en
kreds af danske genealoger og heraldikere
med rigsarkivaren i spidsen sammen og
tilbjild Kongressernes Permanente Komite,
tilbød
at den 10. kongres, altså
altsa den eher
efter Schweiz,
kunne holdes i Danmark, dog under den
foruds;etning at det kunne ske, ikke i
forudsætning
1970, men i 1971, nemlig silmtidig
samtidig med
at en almindelig historisk kongres skulle
skulIe
afholdes i landet (som i Stockholm 1960).
Kongressern es Permanente Komite ville
Kongressernes
sikkert have taget imod det danske tilbud,

Varia
hvis ikke r,lstrigerne omtrent på samme
tid havde peget på, at deres heraldiske
sclskab Adler i 1970 ville fylde 100 år,
og at 0strig derfor meget gerne ville va:re
va:rt for kongressen netop dette år. Dette
var naturligvis et tungtvejende hensyn,
korniteen bestemte sig for 0strig 1970, og
et even tuelt dansk va:rtskab er derfor
forelr,lbigt blevet udsat.
Må.ske var det medvirkende til denne
beslutning, at r,lstrigerne kunne garantere
at de ville udsende en rapport med bl. a.
kongressens foredrag. Sådanne rapporter
til cleltagerne er et fastslået led i kon
gressernes gennemfr,lrelse, og er taget i
betragu1ing i den sum cleltagerne betaler.
Fra kongressen i Edinburgh 1962 er <ler
imidlerticl hidtil ikke udsendt nogen rap
port, og formodentlig kommer der ingen.
For Pariskongressen 1966 er der givet of
ficiel meddelelse om, at der ikke er penge
til rappmten, skr,lnt den var lovet, og del
tagerne havde betalt for den. Et forven-

tet statstilskud blev ikke til noget, og
arrangr,lrerne har måttet betale et betyde
ligt underskud personligt, ud af egen
lomme.
Af frygt for at sådanne »forglemmelser•
skulle gentage sig, r,lnskecle den Perma
nente Komite, for kommende kongressers
veclkommende, at va:rterne på forhånd
skulle garantere at en rapport ville blive
udsendt. Den krecls af danske genealoger
og heraldikere som havde henvendt sig
til Komiteen havcle i hr,!j grad til hensigt
også at uclsende en rapport, men mente
ikke at kunne påtage sig det personlige
ansvar at garantere det, fr,lr <ler over
hoveclet forelå en aftale med Komiteen,
om at kongressen skulle foregå i Dan
mark, således at man kunne henvende sig
til myndigheder om en eventuel r,!kono
misk str,ltte.
I alle fald blev det 0strig 1970, og det
er <ler bestemt ingen grund til at va:re
S.T. A.
utilfreds med.
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