H E R A L D I SK T I D SSKR I F T
19 6 0 • B I N D 1 • N R 2 • S I D E 8 0

Ny heraldisk litteratur

S O C I E TA S H E R A L D I C A S C A N D I N AV I C A
Heraldisk Selskab • Heraldinen Seura • Skjaldfræðafélagið
Heraldisk Selskap • Heraldiska Sällskapet

N Yheraldisk Litteratur
BurkeBurkå'
'f Peerage
Burke's
Burk e's Genealogieal
Genealogical and Hera/die
Heraldic History
of the Peerage, Baronetage and Knightage
eIler som den populært
eller
popula:rt kaldes Burke's
Peerage er udkommet med sin 102. udgave
under redaktion af den kendte genealog
og heraldiker L. G. Pine.
Alene udgavernes
udgavemes antal må
mll. jo for den,
der ikke fØr
f~r har stiftet bekendtskab med
dette ber~mte
berømte værk,
va:rk, fortælle
forta:Ile lidt om dets
kvalitet. Va:rket
Værket er udkommet siden 1826,
inatil sidste krig årligt,
lI.rligt, nu ., hvert tredje
tred je
år,
lI.r, og er fortsat et mønsterværk
m~nsterva:rk for hele
den europæiske
europa:iske adelsll.rbogslitteratur.
adelsårbogslitteratur. Det
indeholder - på
pll. 2867 sider!
siderl - kongehusets
gen·
genealogi og heraldik samt smukke gen'a delsvåbener
givelser af samtlige engelske ·adelsvll.bener
og udf~rlige
udførlige genealogiske oplysninger om
disse slægter.
sla:gter. For enhver, der interesserer
sig for engelsk heraldik, er værket
va:rket en
guldgrube.
Prisen er £
L 10,10 sh, men ved stor imødeim~e
kommenhed fra udgivernes
udgivemes side tilbydes
den Heraldisk Selskabs medlemmer for
£ 8,8 sh. Ved at kØbe
L
k~be va:rket
værket som medlem
af Heraldisk Selskab tjener man således
sll.ledes to
lI.rs kontingent.
års
Ernst Verwohlt

"Heraldica"
I 1958 udsendte Dr. phil. Martin EllehauEllehauge de to første
f~rste numre af • Heraldica«
Heraldicae , en
ra:kke ha:fter
række
hæfter med artikler om heraldik og
symbolik, som'
som· udkommer med tvangfri
meIlemrum . H
mellemrum
Hæfte
a:fte 3 er udsendt i dette efefterllr.
terår.
H ;d
æfte
te lI (16 sider) omhandler .Nordisk
national symbolik i de ældste
nationalsymbolik
a:ldste våbenfoI'vllbenfoI'mer«,
m ere , hæfte
h a:fte 2 (16 sider) .Arabisk statssymbolik.
ha:fte 3 (20 sider) .Prehistory
• Prehistory of
bolik«,, og hæfte
Heraldic Symbolism«;
Symbolism. ; dette hæfte
h a:fte indeholder tillige et kort indlæg
indl a:g om Frankrigs
flore., af Robert
vllben, .Du bestiaire a la flore«,
våben,
Louis; alt det øvrige
Louis;
~vrige er skrevet af Dr_
Dr- ElEIlehauge.
AIle hæfterne
Alle
ha:fteme er rigt illustreret i sort
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og farver. Nr. lI koster kr. 3,35; det fås
Us også
sll. med engel,sk oversættelse
oversa:ttelse til kr.
kr- 4,50,
4,50. Nr.
2 og nr. 3 koster kr. 4,50 stk.; nr. 2 fås
Us Mde
både
pll. dansk og engelsk, nr.
på
nr. 3 kun på
pll engelsk.
Ha:fteme kan bestilles hos Heraldica, RoHæfterne
Rosenborggade 2, København
K~benhavn K., postkonto
47620.
S.T.A .

Tbe Annoria/
The Armorial er et skotsk kvartalsf~rste nummer udsendtes i noskrift, hvis første
vember 1959; dets første
f~rste årgang
lIrgang er netop
afsluttet med nr. 4. The Armorial behandler heraldik, våbenret,
vllbenret, adelsskab og adelsret, genealogi, ordenshistorie, dynastisk hibesla:gtede emner. Eksstorie, exlibris og beslægtede
empler fra de fire fØrste
f~rste numre: .Den
stuartske tronfølge«,
tronf~lgee, .De heraldiske myndigheder i Italiene,
Italien«, .Sydafrikansk heraldike , .Muhamedanske titler og muhameddik«,
ansk tronfølge«,
tronf~lge., .St. Mauritius og St. Lazarus Ordenens nuværende
nuva:rende stilling«,
stillinge, .Om
kommunevll.bener., .San Marinos adel.,
kommunevåbener«,
adel«,
.Pavelige titler og ordener«,
ordenere, • VåbendiffeVlIbendifferentiering i det gamle Bohmen«,
Bohmene, .Indregistrering af våbener
vllbener i Frankrige;
Frankrig«; dette er
blot et udpluk. Hvert nummer registrerer
tillige nyere slægtsvåbener
sla:gtsvll.bener og kommunale
vllbener og indeholder talrige anmeldelser.
våbener
Bladet skrives på
pll. engelsk; i de fleste tilfa:lde følges
fælde
f~lges artikleme
artiklerne af resumeer på
pll tysk
og fransk.
fransk .
The Armorial koster 6 shilling pr. nummer eller
eIler 21 shilling for en årgang,
lIrgang, og man
fllr forbløffende
får
forbl ~ffende meget for pengene. Den
første
f~rste årgangs
lIrgangs fire numre omfatter 232 sider
ca. 100 sider annoncer. Foruden
talrige illustrationer i sort indeholder
hvert nummer flere sider i farver. Bladet
redigeres og udgives af Lt. Colonel R.
Gayre of Gayre and Nigg, K.C.M.M., 1
Damaway Street, Edinburgh 3, Scotland,
Darnaway
kendt som heraldisk skribent og bl. a.
a.
forfatter til værket
va:rket • Heraldic Standards
and other Ensigns«,
Ensignse, 1959.
S. T . A .
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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.

