
Arvid Berghmans pris 
 
Styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica ställde sig vid styrelsemöte den 21 februari 2021 
positiv till nedanstående förslag, vars innehåll sedan har bekräftats av Arvid Berghmans stiftelse. 
 

*  *  * 
 
Bakgrund 
 
Det har uppkommit en fråga om formerna för utdelande av Arvid Berghmans pris (eller Prix Arvid 
Berghman), som instiftades 1972 och delades ut, av Arvid Berghmans stiftelse, för insatser för 
kommunheraldiken. Fram till 1994 utdelades det elva gånger. 2011 återupplivades priset för att gå 
till ”person från något av de nordiska länderna eller Baltikum för framstående insatser inom både 
vetenskaplig och konstnärlig heraldisk verksamhet”. Därefter har det tillfallit Steen Clemmensen 
(2012), Allan Tønnesen (2014) och Kimmo Kara (2016). Frågan nu är hur prisnämnden ska 
organiseras (dess mandatperiod löpte ut år 2018) och vem som ska bekosta själva priset (diplom 
och silverplakett); medel för detta finns inte genom stiftelsen. 
 
Efter diskussioner med ordföranden Kurt Villads-Jensen och Tom Bergroth har det visat sig att 
Tom Bergroth redan tidigare har finansierat och låtit tillverka plaketter för ett antal år framöver, 
och att frågan nu är hur man kan få igång priset igen. 
 
En tänkbar väg framåt skulle kunna sammanfattas i följande punkter: 
 

1. Arvid Berghmans heraldiska stiftelse vid Kungliga Biblioteket (stiftelsen) och Societas 
Heraldica Scandinavica (SHS) ingår ett samarbete kring Arvid Berghmans heraldiska pris i 
enlighet med de år 2011 fastställda stadgarna. 

2. Stiftelsen åtar sig att dela ut priset på förslag av prisnämnden, att då vakans uppstår i 
prisnämnden fylla detsamma efter förslag från SHS, samt att ändra stadgarnas 4. så att ett 
mandat i nämnden kan förnyas två gånger (sammanlagt nio år). 

3. SHS åtar sig att nominera ledamöter till prisnämnden som representerar de nordiska 
länderna, samt i övrigt ta de initiativ som krävs för att priset ska kunna delas ut i enlighet 
med stadgarna. 

4. Stiftelsen och SHS är överens om att priset ska överlämnas i samband med de Nordiska 
heraldiska konferens som anordnas av SHS vartannat år. Priset överlämnas av en 
representant för stiftelsen med medverkan av SHS. 

5. Stiftelsen och SHS är överens om att Tom C. Bergroth, initiativtagare till prisets 
återinstiftande, ska ingå i prisnämnden. 

6. SHS har som ambition att när plaketter och diplom behöver nyanskaffas finna en lämplig 
lösning för finansieringen och överväga om SHS kan bestrida kostnaden. 

 

 

Bilaga: Stadgar för Arvid Berghmans heraldiska pris antagna den 12 september 2011. 
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