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TIDSSKRIFTET OG LLESERNE
LÆSERNE
ED DETTE nummer begynder
M Heraldisk
Tidsskrift
Tidsskrilt at holde sit
lØfte
l~fte om virkeligt at være
va:re et tidsskrift,
tidsskrilt,
og ikke blot et årsskrift.
mskrift. FØrste
F~rste årgang
lirgang
bestod af bare et nummer på
pli 40 sider.
slli
SeIskabet havde ikke penge til
Selskabet
tiI at slå
st~rre br~
alIerede
større
brØd op. Men dette har allerede
ændret
a:ndret sig. Vi har nu over 300 medlemmer
Iemmer og abonnenter, og 2. årgang
lirgang
pli ialt mindst
vil
viI bestå
bestli af to numre på
96 sider + en farvetavle. NærværenNa:rva:renf~rste af disse to;
de nummer er det fØrste
del næste
det
na:ste vil
viI blive udsendt i martsapril 1961.
apriI
Hvis læserne
Ia:serne bevarer deres interesse
(herunder unægteligt:
una:gteligt: betaler deres
kontingent eller
elIer subskription), er der
imidlertid ingen grund til
tiI at HeralTidsskrilt skulle
skulIe blive stående
stliende
disk Tidsskrift
lirlige numre a ca. 48 sider. Vi
ved to årlige
håber
~ge numrenes
hAber en dag at kunne øge
antal,
antaI, eller
elIer kanske snarere de halvår·
halvAr·
lige numres omfang.
Ved Selskabets
SeIskabets . stiftelse
stifteIse i maj 1959
var der 28 medlemmer; i dag er vi
melIem elleve
mellem
elIeve og tolv gange så
sA mange
(ink!. abonnenter). Det er en uhyre
opmuntrende fremgang, som imidlertid ikke er sket af sig selv; adskillige
af Selskabets
SeIskabets medlemmer har ofret
på at
megen tid, energi og omtanke pA
skaffe nye medlemmer. Selskabet
SeIskabet vil
viI
gerne give sin taknemmelighed til
tiI
kende over for disse medarbejdere, og
samtidig udtrykke håbet
hAbet om, at eksemplet vil
viI smitte. Jo flere medlemmer, jo hyppigere udkommende og
st~rre tidSskrift.
tidS5krift.
større
Redaktionen Ønsker
~nsker sig imidlertid
ogsA
ikke blot flere læsere,
Ia:sere, den viI
vil også

meget gerne hØre
h;re Ira
fra disse læsere,
J.zsere,
nemlig deres mening om tidsskriftet.
Hvad er man tilfreds med? Hvad sav-

Selskabets vdben: i rødt
r~dt felt fem
fern guld kroner anbragt korsvis. Tegnet af vort finske
medlem Olof Eriksson, som ogsd er mester
for udformningen af vdbenet pd omslagets
bagside.

ner man? Hvad vil
viI man foreslå
foreslli behandlet? Hvad interesserer, og hvad
interesserer evt. ikke? Læserne
La:serne er også
ogsA
sa:rdeles
særdeles velkomne tiI
til at sende os
stof: artikler, billeder, ting til
tiI .Min_MinMeddelelserc, osv.
dre Meddelelser-,
Kanske er det her på
pA sin plads at
gøre
g~re opma:rksom
opmærksom pA,
på, at de synspunkter og konklusioner som fremsættes
fremsa:ttes af
Heraldisk Tidsskrifts medarbejdere,
n~vendigvis deles af redaktioikke nØdvendigvis
nen.
Og hermed velkommen til
tiI 2. årArgang!
Redak(ionen.
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[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og
til ikke-kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt
fremstilling af kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.
[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.
[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för
icke-kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal.
[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for
non-commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.

