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INTRODUKTION 

H ERALDISK SELSKAB har siden 
sin stiftelse den 27. ma j 1959 set 

det som en af sine fornemste opgaver 
ved udsendelse af et tidsskTift at ska
be et henge savnet forum for Nordens 
historiske og aktuelle heraldik. 

Interessen for heraldik er gammel i 
Norden. »Det kongelige danske Gene· 
alogiske og Heraldiske Selskah«, der 
blev stiftet i 1777, var vistnok verdens 
f~rste heraldiske forening. Vort nystif
tede selskab har kunnet gl<ede sig over 
en S~l stor tilslutning, at det allerede 
t<eller ca. 200 medlemmer og abon
nelHer fra Nordens lande. 

Geografisk er Skandinavien langt 
det st\brste sprogomrade i Em-opa. Op
imod 20 millioner mennesker forstar 
dansk, svensk eller norsk. Der burde 
saledes i de 110rdiske lande, i en tid 
da bade studiet og den praktiske an
vendelse af heraldikken oplever en 
ren<essance, va::re baggrund [or et tids
skrift, der alene sysselsxtter sig med 
denne farveglade kunstart. Hemldish 
Tidsshrift h aber, at det bade kan in
spirere og inspireres af de mange he
raldisk interesserede i Norden, saledes 
at der gennem det kan skabes et nor
disk centrum for studict af h eraldik. 

Gennem sit v5.ben, der pryder dette 
nummers omslag, ~nsker Sclskabet at 
give udtryk for de nordiske lancles 
samh\brighed. Nordens historie viser 
med al mulig tydelighecl, at de nordi
ske folk har alt at tabe ved indbyrdes 
splittelse, og alt at vindc ved enighed 
og god forst~lelse. V5.benet er en ud
videlse af det gamle unionsvaben: i 

r\bdt tre guldkroner; dets fern kroner 
symboliserer de fern suver<ene lande: 
Danmark, Finland, Island, Norge og 
Sverige; landenes korsflag har inspire
ret til kronernes anbringelse. Kroner 
anvendtes i \bvrigt ofte af mieldelalde
rens herolder i deres embedssegl. 

Selskabets latinske navn er Societas 
Heraldica Scandinavica. I gammel, 
streng forstanel omfattede »Skandina
vien« vistnok blot »den skandinaviske 
halv\b« , d.v.s. Norge og Sverige, men 
Heraldisk Selskab f\blger definitionen 
i Ordbog over det danske Sprog, og 
opfatter skandinavisk = nordisk, cl .v.s. 
»h\brende til de fem nordiske lande«. 
Medvirkende til valget h ar v<eret, at 
»Scandinavica« ogsa opfattes saledes 
i ucllandet. 

Og hermed byder vi sa Ixserne vel
kommen til det f\brste nummer a f 
Hemldish TidsshTift. Det kunne have 
vxret st\brre, og er forcl\bbig kun et 
arsskrift, men vi h~lber, at det barn, 
der nu bliver holdt over d5.ben, ved 
bid rag fra ];:eserne og med en for\bget 
abonnentkreds kan vokse sig stort og 
kraftigt. 

Ihukommende Kumbcls ord: 

Mangt et v<erk 
som ej blev gjort, 
var til geng<eld 
sare stort, 

har vi ment det rigtigst at udgive tids
skriftet i den foreliggende form: Mu
ligvis ikke fuldkommen , men udlwm
men! 

Redaktionen. 
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H ERALDISK SELSKAB har siden 
sin stiftelse den 27 . maj 1959 set 

det som en af sine fornemste opgaver 
ved udsendelse af et tidsskTift at ska
be et længe savnet forum for Nordens 
historiske og aktuelle heraldik. 

Interessen for heraldik er gammel i 
Norden. »Det kongelige danske Gene· 
alogiske og Heraldiske Selskah«, der 
blev stiftet i 1777, var vistnok verdens 
fØrste heraldiske forening. Vort nystif
tede selskab har kunnet glæde sig over 
en så stor tilslutning, at det allerede 
tæller ca. 200 medlemmer og abon
nenter fra Nordens lande. 

Geografisk er Skandinavien langt 
det største sprogområde i Europa. Op
imod 20 millioner mennesker forstår 
dansk, svensk eller norsk. Der burde 
således i de nordiske lande, i en tid 
da både studiet og den praktiske an
vendelse af heraldikken oplever en 
renæssance, være baggrund for et tids
skrift, der alene sysselsxtter sig med 
denne farveglade kunstart. Hemldisk 
Tidsskrift h åber, at det både kan in
spirere og inspireres af de mange he
raldisk interesserede i Norden, således 
at der gennem det kan skabes et nor
disk centrum for studiet af h eraldik. 

Gennem sit våben, der pryder dette 
nummers omslag, Ønsker Selskabet at 
give udtryk for de nordiske landes 
samhØrighed. Nordens historie viser 
med al mulig tydelighed, at de nordi
ske folk har alt at tabe ved indbyrdes 
splittelse, og alt at vinde ved enighed 
og god forståelse. Våbenet er en ud
videlse af det gamle unionsvåben: i 

rØdt tre guldkroner; dets fem kroner 
symboliserer de fem suveræne lande: 
Danmark, Finland, Island, Norge og 
Sverige; landenes korsflag har inspire
ret til kronernes anbringelse. Kroner 
anvendtes i Øvrigt ofte af middelalde
rens herolder i deres embedssegl. 

Selskabets latinske navn er Socielas 
Heraldica Scandinavica. I gammel, 
streng forstand omfattede »Skandina
vien« vistnok blot »den skandinaviske 
halvØ« , d.v.s. Norge og Sverige, men 
Heraldisk Selskab fØlger definitionen 
i Ordbog over det danske Sprog, og 
opfatter skandinavisk = nordisk, d .v.s. 
»hØrende til de fem nordiske lande«. 
Medvirkende til valget h ar været, at 
»Scandinavica« også opfattes således 
i udlandet. 

Og hermed byder vi så læserne vel
kommen til det fØrste nummer a f 
Heraldisk TidsshTift. Det kunne have 
været større, og er forelØbig kun et 
årsskrift, men vi håber, at det barn, 
der nu bliver holdt over dåben, ved 
bidrag fra læserne og med en forØget 
abonnentkreds kan vokse sig stort og 
kraftigt. 

Ihukommende Kumbcls ord: 

Mangt et værk 
som ej blev gjort, 
var til gengæld 
såre stort, 

har vi ment det rigtigst at udgive tids
skriftet i den foreliggende form: Mu
ligvis ikke fuldkommen , men udkom
men! 

Redaktionen. 
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