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Heraldik pa Halkort 
Av fan Raneke 

Har man som undertecknad kommit 
att syssla med ett begransat geografiskt 
omrades vapen, i detta fall Skanelands 
medeltidsvapen, marker man ratt 
snart, att man maste veta mera om 
vad som finns utanfor omradet fOr att 
ratt kunna fOrsta de problem man 
stalles infOr inom omradet. 

Detta ar anledningen till att jag 
vidgat mitt intresseomrade till att om
fatta medeltidsvapen i allmanhet, de
ras uppkomst och system, de olika 
vapenbildernas geografiska utbred
ning, hur olika vapengrupper uppstatt 
o.S.V. Det ar ett valdigt omrade som har 
oppnar sig fOr den intresserade och 
tvingar till en begransning. Man £ar 
da stalla sig fragan, vad ar det man 
vill och hur skall man ga tiJlvaga fOr 
att, dels insamla materialet, dels syste
matisera de insamlade uppgifterna fOr 
att sa latt som mojligt overblicka och 
bearbeta det som insamlats. 

Val av ratt medium lyckades inte 
med en gang. Jag har tidigare fOrsokt 
med losbladssystem och kortsystem av 

olika slag men anda har dessa i mitt 
speciella fall visat sig mindre lamp
liga. Sa provade jag fOr nagra ar sedan 
ett par typer av hi'tlkort och sa be
stamde jag mig slutligen fOr ett SOTtn 
halkort i format 148 X 65 mm - ett 
standardkort fran Esselte, och jag har 
inte haft anledning att angra detta val. 

Det enda som behovs ar egentligen 
halkort, en nal (strumpsticka gar bra) 
en sax eHer kniv. Sjalv fOredrar jag 
att skara upp halen med schablonkniv. 

Principen ar att man klipper eller 
skar upp halen, som vart och ett har 
sin sarskilda betydelse. Sticker man sa 
sorteringsnalen i en kortbunt faller 
alla de kort ned, som ar uppklippta 
i det hal dar nalen infOrts. De upp
gifter pa ett kort som man halkorts
massigt vill bearbeta motsvaras a v 
kodifierade hal utefter kortets kanter. 

Det skulle fora fOr langt a tt nar
mare ga in pa de olika kodtyperna. 

Jag vill i stallet overga till att tala 
om hur jag disponerat kortet. Som vi 
ser sa 16per hal och kodtext bara Hings 

1. OQ1'dningen ar endast skenbar. De uppskurna hlUen innebar o1'dllillg, antingen l1WI! 

vill sortem korten alfabetiskt eller samla dem efter vissa vapelltype'r, farger, 
urspTungsom1'l'lden etc. 
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Heraldik på Hålkort 
Av Jan Raneke 

Har man som undertecknad kommit 
att syssia med ett begransat geografiskt 
områdes vapen, i detta fall Skåne lands 
medeltidsvapen, marker man ratt 
snart, att man måste veta mera om 
vad som finns utanfor området fOr att 
ratt kunna fOrstå de problem man 
stalles infOr inom området. 

Detta ar anledningen till att jag 
vidgat mitt intresseområde til! att om
Catta medeltidsvapen i allmanhet, de
ras uppkomst och system, de olika 
vapenbildernas geografiska utbred
ning, hur ol ika vapengrupper uppstått 
o.S.V. Det ar ett valdigt område som har 
oppnar sig fOr den intresserade och 
tvingar till en begransning. Man får 
då stalla sig frågan, vad ar det man 
vill och hur skall man gå tiJlvaga fOr 
att, dels insamla materialet, dels sys te
matisera de insamlade uppgifterna fOr 
att så latt som mojligt overblicka och 
bearbeta det som insamlats. 

Val av ratt medium lyckades inte 
med en gång. Jag har tidigare fOrsokt 
med losbladssystem och kortsystem av 

olika slag men anda har dessa i mitt 
speciella fall visat sig mindre lamp
liga. Så provade jag fOr några år sedan 
ett par typer av hålkort och så be
stamde jag mig slutligen fOr ett SOTln 
hålkort i format 148 X 65 mm - ett 
standardkort från Esselte, och jag har 
inte haft anledning att ångra detta val. 

Det enda som behovs ar egentligen 
hålkort, en nål (strumpsticka går bra) 
en sax eller kniv. Sjalv fOredrar jag 
att skara upp hålen med schablonkniv. 

Principen ar att man klipper eller 
skar upp hålen, som vart och ett har 
sin sarskiIda bet ydelse. Sticker man så 
sorteringsnålen i en kortbunt faller 
alla de kort ned, som ar uppklippta 
i det hål dar nålen infOrts. De upp
gifter på ett kort som man hålkorts
massigt vill bearbeta motsvaras a v 
kodifierade hål utefter kortets kanter. 

Det skulle fora fOr långt a tt nar
mare gå in på de olika kodtyperna. 

J ag vill i stallet overgå till att taia 
om hur jag disponerat kortet. Som vi 
ser så 16per hål och kodtext bara langs 

1. OQ1'dningen ar endast skenbar. De uppskurna hålen innebar o1'dllillg, antingen mal! 
vill sortem karten alfabetiskt eller samia dem efter vissa vapelltype'l", fiirger, 

urspTungso1ll1'åden elc. 
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Jan Raneke 

2. Markgreven av Berg i Westtalen och ndgm av hans vasal/er: Bel'g, Quadt, Blitters
dort, Nesselrode, Ortenburg, Langel, Schorlemer. 

kortets kanter, varfar plats fOr note
ringar finns inne pa kortet. Uingst till 
vanster ar plats fOr sk61demarket i en 
sehablon med slaktnamnet under. Va
penbilden aterger som regel det osam
mansatta stamvapnet. Kanda biteeken, 
brisyrer, hjalmprydnader m. m. Iiksom 
eventuella vapenvarianter redovisas i 
kolumnen far noteringar. Skalden 
!'tterges i fiirg, diirest fargerna ar kanda, 
annars med en linjeteekning oeh med 
ett »u.f.« ned till hager om sk61den. 
Alia anteekningar pa kortet utfares 
med hard blyerts. SJaktnamn angives 
enligt fOl jande: (ST ARA T) = tidi
gare namn[orm, ASTARAC = namn 
i havdvunnen form. Warwick = till
namn i titularform eller patronymi
kon, vilka sistnamnda sorteras pa far
namn. Engelska vapen redovisas alltid 
pa slaktnamnet. I aue yanstra ko
lumnen, beteeknad med en stjarna, 
anteeknas aldste kande bararen av 
vapnet oeh artalet fOr hans fram
tradande. I kolumnen Har/wrnst till 
hager darom angives ex.vis: norman
disk (fOr vissa engelska slakter), dynast 
eUer ministerial, patrieier, hag- ell er 
lagadel, borgerlig o. s. v. Ovre hagra 
kolumnen ar beteekned med ett t. Har 
ar plats fOr artalet fOr slaktens ev. 
Ulsloeknande. Andra radens 1 :sta 
kolumn anger Plats. Har noteras gard, 
stad, soeken, harad oeh annan lokali
sering av de tidiga generationernas 
upptradande, tidpunkt fOr slaktens 
fOrflyttning fran ett omrade till ett 
annat, utbredning o.s.v. 
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I kolumnen Starnbygd angives yeder
barande slakts ursprungsomrade. Men 
observera: inte alltid! Det ar det om
rade dar slaktmedlemmarna levde vid 
tiden fOr vapenvasendets infarande 
alltsa vid 1100-talets barjan. Far att 
narmare belysa detta vill jag ta ett 
par exempel. Roger, den farste av den 
engelska slakten d'ABERNOUN, kom 
till England med Wilhelm Erovraren 
ar 1066. Slakten harstammar fran byn 
oeh sIottet A. vid £loden Aude i Pi
eardie. Slaktmedlemmarna, som fOr en 
gul sparre i bUtt fa It, var pa 11 OO-talet 
bosatta i Surrey, dar de var »tenants« 
under de hagadliga CLARE's, som 
fOrda 3 rada sparrar i gult faIt. Alltsa 
har vapnet tillkommit i Surrey. 

Ett annat exempel pa narmare hall. 
Medlemmar av den tyska fursteslakten 
Schauenburg (kand sedan 1039) £ran 
grevskapet med samma namn nara 
Rinteln yid Weser i Niedersaehsen, 
blev vid 1100-talets barjan grevar ay 
Holstein. Det hoIsteinska »nasselbla
det« fOrekommer i nu bevarade ur
kunder fOrsta gangen 1242 i sigill till
harande grevarna Johan loch Ger
hard I. Nasselbladets barare plaeeras 
saledes geografiskt i Holstein . 

Att angiva ursprungsomrade fOr en 
medeltidsslakt ar ofta vanskligt, oeh 
helst bar man soka komma tillbaka till 
1200-talet. Motsager da inte namnskiek 
oeh vapenbild antagendet att slakten 
ar fran omradet dar den fOrst upp
trader, blir den registrerad far detta 
omrade. 

Jan Raneke 

2. Markgreven av Berg i Westtalen och någm av hans vasaller: Bel'g, Quadt, Blitters
dort, Nesselrode, Ortenburg, Langel, Schorlemer. 

kortets kanter, varfor plats fOr note
ringar finns inne på kortet. Uingst til! 
vanster ar plats fOr skOldemarket i en 
schablon med slaktnamnet under. Va
penbilden återger som regel det osa m
mansatta stamvapnet. Kanda bitecken, 
brisyrer, hjalmprydnader m. m. liksom 
eventuella vapenvarianter redovisas i 
kolumnen for noteringar. Skolden 
återges i fiirg, diirest fargerna ar kanda, 
annars med en linjeteckning och med 
ett .u.f.« ned till hager om skOlden. 
Alia anteckningar på kortet utfores 
med hård blyerts. SJaktnamn angives 
enligt fOl jande : (STARAT) = tidi
gare namn[orm, ASTARAC = namn 
i havdvunnen form. Warwick = till
namn i titularform eller patronymi
kon, vilka sistnamnda sorteras på for
namn. Engelska vapen redovisas alltid 
på slaktnamnet. I ovre vanstra ko
lumnen, betecknad med en stjarna, 
antecknas aldste kande bararen av 
vapnet och årtalet fOr hans fra m
tradande. I kolumnen Har/wrnst till 
hager darom angives ex.vis: norman
disk (fOr vissa engelska slakter), dynast 
eller ministerial, patricier, h og- eller 
lågadel, borgerlig o. s. v. Ovre hogra 
kolumnen ar beteckned med ett t. Har 
ar plats fOr årtalet fOr slaktens ev. 
Ulslocknande. Andra radens l :sta 
kolumn anger Piats. Har noteras gård, 
stad, socken, harad och annan lokali
sering av de tidiga generationernas 
upptradande, tidpunkt fOr slaktens 
fOrflyttning [rån ett område till ett 
annat, utbredning o.s.v. 
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I kolumnen Starnbygd angives ved er
borande slakts ursprungsområde. Men 
observera: inte alltid! Det ar det om
råde dar slaktmedlemmarna levde vid 
tiden fOr vapenvasendets inforande 
alltså vid 1100-talets borjan. For att 
narrnare belysa detta vill jag ta ett 
par exempel. Roger, den forste av den 
engelska slakten d'ABERNOUN, kom 
til! England med Wilhelm El'ovraren 
år 1066. Slakten harstamrnar från byn 
och slottet A. vid floden Aude i Pi
cardie. Slaktmedlemmarna, som fOr en 
gul sparre i blått falt, var på 11 OO-talet 
bosatta i Surrey, dal' de var »tenants« 
under de hogadliga CLARE's, som 
fOrda 3 roda sparrar i gult faIt. Alltså 
har vapnet tillkommit i Surrey. 

Ett annat exempel på narmare håll. 
Medlemmar av den tysk a fursteslakten 
Schauenburg (kand sedan 1039) från 
grevskapet med samma namn nara 
Rinteln vid Weser i Niedersachsen, 
blev vid 1100-talets borjan grev ar av 
Holstein. Det holsteinska .nasselbla
det« fOrekommer i nu bevarade ur
kunder fOrsta gången 1242 i sigilI till
horande grevarna Johan I och Ger
hard I. Nasselbladets barare placeras 
således geografiskt i Holstein . 

Att angiva ursprungsområde fOr en 
medeltidsslakt ar ofta vanskligt, och 
helst bor man sok a komma tillbaka till 
1200-talet. Motsager då inte namnskick 
och vapenbild antagendet att slakten 
ar från området dar den fOrst upp
trader, blir den registrerad for detta 
område. 



Med hjalp av bI. a. Putzgers Histo
rischer Atlas och Westermanns utmark
ta Atlas zur Weltgeschichte har jag 
pa en karta over Europa sokt rekon
struera 11 OO-talets feodalsamhalle och 
indelat hela omradet i 93 stambygder 
ell er ursprungsomraden. De olika lan
dernas granser var ju i hog grad fly
tande under hela medeltiden och 
landsdelarnas namn har ju ocksa va
rierat fran tid till ann an. Indelningen 
gor dar£Or inte ansprak pa att vara 
helt riktig. men £Or en uppsortering 
av materialet fyller den sitt andamaI. 
Yid gransdragningen har ocksa i fore
kommande fall hansyn tagits till va
penrullornas indelning. De engelska 
rullorna, om vi bortser fran de s. k. 
Ordinaries, ar nasten undantagslost 
ordnade grevskapsvis med vissa intill 
varandra liggande grevskap samman
slagna. Likartad uppstallning har de 
kontinentala rullorna. 

I rutan fOr Noteringar (stora rutan) 
antecknas bI. a. vasall£Orhallande och 
vederborande sHikts fOrnamnsskick s. k. 
Leitnamen, ledenavn . Dessa sager ofta 
mycket om vapenbild, stamgemen
skap och ursprung. Yapenbarare med 
fornamn som Detlef, IVlarkvard och 
Heinricus pa danskt omrade kan ex
empelvis misstankas vara komna fran 
tyskt omrade. 

Langst ned till hoger finner vi ru
tan fOr Kiillhanv£sningar. Har infOres 
belagg om var vapnet fOrekommer. 
AlIa kanda medeltida vapenrullor, de 
stora sigillverken pa olika sprak oc11 
all viktigare facklitteratur har sin bok
stavsbeteckning. 

Som synes pa bilden ledsagas halen 
nll1t kortets kanter av vissa tecken , 
bokstaver, siffror och klartext. I forsta 
kodfaltet langst upp till vanster finns 
5 hal fOr den alfabetiska sorteringen 
efter slaktnamn. Med 5 nalningar kan 
korten ordnas alfabetiskt efter slakt-

Heraldik pl1 Hl1lkort . 

namn fran A-O. Darefter kommer 2 
stycken 6-halskodfalt med underru
briken Haroldsbild. Med hjalp av 
denna dubbelkod kan urskiljas 99 
olika haroldsbilder. Nasta lilla enhals
kod nr 18 H ar en direktkod med 
vars hjalp alIa rena hiiroldsbilder kan 
avskiljas. Hal nr. 19 med betecknin
gen Y = Yair ar alltsa direktkod fiir 
graverk. Mitt emot haroldsbilderna pa 
kortets underkant aterfinner vi A 11-
manna bilder. Denna 12-halskod med
ger i likhet med haroldskoden 99 ur
valsmojligheter. Pa underkanten finns 
aven tinkturerna i direktkod. Pa kor
tets kortsidor slutligen finns 12-hals
koden for stambygderna. Kortets bak
sida ar helt fri och kan yid behov an
vandas for skisser och anteckningar. 

Nyckeln till hela kortsystemet ater
finns i kodtabellen. Den innehaller 
uppklippnings- och naIningsschema 
fOr: 1) Alfabetets bokstaver, 2) Ha
TOldsbilder (figur 3), 3) Allmiinna bil-
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3. Elt blad tlr Iwdboken, en ownbarlig 
del av hl1l1wrlsystemel. 
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Med hjalp av bl. a. Putzgers Histo
riseher Atlas och Westermanns utmark
ta Atlas zur Weltgeschichte har jag 
på en karta over Europa sokt rekon
struera Il OO-talets feodalsamhalle och 
indelat hela området i 93 stambygder 
eller ursprungsområden. De olika lan
dernas granser var ju i hog grad fly
tande under hela medeltiden och 
landsdelarnas namn har ju också va
rierat från tid till annan. Indelningen 
gor darfOr inte anspråk på att vara 
helt riktig. men fOr en uppsortering 
av materialet fyller den sitt andamål. 
Vid gransdragningen har också i fore
kommande fall hansyn tagits til! va
penrullornas indelning. De engelska 
rullorna, om vi bortser från de s. k. 
Ordinaries, ar nasten undantagslost 
ordnade grevskapsvis med vissa inti!! 
varandra liggande grevskap samman
slagna. Likartad uppstallning har de 
kontinentaia rullorna. 

I rutan fOr Noteringar (stora rutan) 
antecknas bl. a. vasallfOrhållande och 
vederborande sHikts fOrnamnsskick s. k. 
Leitnamen, ledenavn . Dessa sager ofta 
mycket om vapenbild, stamgemen
skap och ursprung. Vapenbarare med 
fornam n som Detlef, lVlarkvard och 
Heinricus på danskt område kan ex
empelvis misstankas vara komna från 
tysk t område. 

Langst ned ti!! hoger finner vi ru
tan fOr Kiillhanvisningar. Har infOres 
belagg om var vapnet fOrekommer. 
Aila kanda medeltida vapenrullor, de 
stora sigillverken på olika språk oc11 
all viktigare facklitteratur har sin bok
stavsbeteckning. 

Som synes på bilden ledsagas h ålen 
nll1t kortets kanter av vissa tecken , 
bokstaver, siffror och klartext. I forsta 
kodfaltet Hingst upp till vanster finns 
5 hål fOr den alfabetiska sorteringen 
efter slaktnamn. Med 5 nålningar kan 
korte n ordnas alfabetiskt efter slakt-
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namn från A-O. Darefter kommer 2 
stycken 6-hålskodfalt med underru
briken Haroldsbild. Med hjalp av 
denna dubbelkod kan urskiljas 99 
olika haroldsbilder. Nasta lilla enhåls
kod nr 18 H ar en direktkod med 
vars hjalp aIla rena haroldsbilder kan 
avskiljas. Hål nr. 19 med betecknin
gen V = Vair ar alltså direktkod fiir 
gråverk. Mitt emot haroldsbilderna på 
kortets underkant återfinner vi Al/
manna bilder. Denna 12-hålskod med
ger i likhet med haroldskoden 99 ur
valsmojligheter. På underkanten finns 
aven tinkturerna i direktkod. På kor
tets kortsidor slutligen finns 12-håls
koden for stambygderna. Kortets bak
sida ar helt fri och kan vid behov an
vandas for skisser och anteckningar. 

Nyckeln till hela kortsystemet åter
finns i kodtabel/en. Den innehåller 
uppklippnings- och nålningsschema 
fOr: l) Alfabetets bokstaver, 2) Ha
TOldsbilder (figur 3), 3) Allmiinna bil-
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Heraldik jJIi Hlilkort 

. .... -. ~ .... 
4. Nagra vapen med ulftati ds-skuran: Ulfstand, Grubbe, Degn I, Beust, K6nigsmarck, 

Minchwitz, Tettau. 

del·, 4) Stambygder. Den innehaller 
dessutom Kiilltortechning i klartext 
jamte de forkortningar som infores pa 
korten. 

la, detta var i stort halkortsystemets 
uppbyggnad, nu till slut nagra ord om 
tillampningen. Systemet ar snabbt och 
enkelt att anvanda bade yid urval och 
sortering. Man lar enligt korttiIlver
karen kunna ga igenom ca. 60.000 
kort i timmen och det bor ju racka 
til. Det ar saledes latt att plocka fram 
ett visst omrades vapen, en viss vapen
typ, en farg eller ett fargpar eller vil
ken kombintion som helst oberoende 
i vilken ordning korten ligger och lika 
latt ar det att ordna korten hur man 
viII. 

Da stora luckor an nu finns i mate
rialet vill jag med all reservation ge 
ett praktiskt exempel pa halkortens 
anvandning. 

En dansk heraldiker besokte mig 
fOr n agon tid sedan. Han ville veta 
var ulfstandsskuran fOrekommer. En 
enkeI n alningsoperation urskilde ge
nast n agra dussin vapen med denna 
skolddelning (figur 4). Fargerna visade 
sig ge nomgaende vara svart/silver och 
rott/siI ver. Pa danskt omrade ater
fanns UIIstand, Grubbe och Degn [ . 
De ovriga visade sig nastan undantags
lOst kunna placeras i omradet kring 
ovre Elbe. Dar fOrekommer ocksa ett 
vapen Minchwitz Hnt sedan 1100-
taIet med samma [a rger ~;vartl silver 
som slakten Ulfstand fOr. Medlemmar 
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av denna slakt upptrader i Skane ti
digast pa 1300-talet och enligt en 
obestyrkt slakttradition skulle stam
fadern ha hetat Gert Minchwitz. 

Att draga bestamda slutsatser av en 
sadan nalningsoperation ar givetvis 
vanskligt utan en grundig undersok
ning af kallmaterial, men den kan 
dock ge uppslag till IOsning av manget 
heraldiskt problem. 

Antalet kort ar fOr narvarende ca. 
5.000, vilket ar resulta tet av 2 ars fri
tidsarbete. Samlingen omfattar bl. a. 
Danmarks medeltidsvapen med reser
vation fOr de av mig okanda vapen, 
som finns pa kalkmalningar i de dan
ska kyrkorna och pa andra stallen. 
Som jamfOrelse kan namnas att det 
inom det forna danska omradet med 
Skane, Blecking och Halland finns ca 
750 kanda medeltida vapen av in
hemskt ursprung. 

Nastan kompletta ar samlingarna av 
Mecklenburgs och Mahrens vapen lik
som Polens stamvapen. Klassificerade 
ar ocksa over 1.500 engelska vapen och 
samtliga d e vapen som finns i Ziircher 
Wappenrolle mit den Wappen aus 
dem Hause zum Loch, tiIlsammans 
noga raknat 603 olika slaktvapen. 

Detta var eU exempel p a hur man 
kan anvanda sig av halkort yid heral
diska studier. Det skulle glad je artikel
skrivaren om denna lilla orientering 
kunde stimulera vara heraldiker till 
okad anvandning av detta fOrnamliga 
hjalpmedel. 

Heraldik jJå Hålkort 

. .... -. ~ .... 
4. Några vapen med ulftati ds-skuran: Ulfstand, Grubbe, Degn l, Beust, K6nigsmarck, 

Minchwitz, Tettau. 

del·, 4) Stambygder. Den innehåller 
dessutom Kiillfortechning i klartext 
jamte de forkortningar som infores på 
korten. 

Ja, detta var i stort hålkortsystemets 
uppbyggnad, nu till slut några ord om 
tillampningen. Systemet ar snabbt och 
enkelt att anvanda både vid urval och 
sortering. Man lar enligt korttiIlver
karen kunna gå igenom ca. 60.000 
kort i timmen och det bor ju racka 
til. Det ar således latt att plocka fram 
ett visst områdes vapen, en viss vapen
typ, en farg eller ett fargpar eller vil
ken kombintion som helst oberoende 
i vilken ordning korte n ligger och lika 
latt ar det att ordna korten hur man 
viII. 

Då stora luckor annu finns i mate
rialet vill jag med all reservation ge 
ett praktiskt exempel på hålkortens 
anvandning. 

En dansk heraldiker besokte mig 
fOr n ågon tid sedan. Han ville veta 
var ulfstandsskuran fOrekommer. En 
enkel n ålningsoperation urskilde ge
nast n ågra dussin vapen med denna 
skolddelning (figur 4). Fargerna visade 
sig ge nomgående vara svart/silver och 
rott/sil ver. På danskt område åter
fanns UIIstand, Grubbe och Degn I . 
De ovriga visade sig nastan undantags
lOst kunna placeras i området kring 
ovre Elbe. Dar fOrekommer också ett 
vapen Minchwitz kant sedan 1100-
talet med samma [a rger svart/ silver 
som slakten Ulfstand fOr. Medlemmar 
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av denna slakt upptrader i Skåne ti
digast på 1300-talet och enligt en 
obestyrkt slakttradition skulle stam
fadern ha hetat Gert Minchwitz. 

Att draga bestamda slutsatser av en 
sådan nålningsoperation ar givetvis 
vanskligt utan en grundig undersok
ning af kallmaterial, men den kan 
dock ge uppslag till lOsning av månget 
heraldiskt problem. 

Antalet kort ar fOr narvarende ca. 
5.000, vilket ar resulta tet av 2 års fri
tidsarbete. Samlingen omfattar bl. a. 
Danmarks medeltidsvapen med reser
vation fOr de av mig okanda vapen, 
som finns på kalkmålningar i de dan
ska kyrkorna och på andra stallen. 
Som jamfOreIse kan namnas att det 
inom det forna danska området med 
Skåne, Blecking och Halland finns ca 
750 kanda medeltida vapen av in
hemskt ursprung. 

Nastan kompIetta ar samlingarna av 
Mecklenburgs och Mahrens vapen lik
som Polens stamvapen. Klassificerade 
ar också over 1.500 engelska vapen och 
samtliga d e vapen som finns i Ziircher 
Wappenrolle mit den Wappen aus 
dem Hause zum Lodt, tiIlsammans 
noga rak nat 603 olika slaktvapen. 

Detta var ett exempel p å hur man 
kan anvanda sig av hålkort vid heral
diska studier. Det skulle glad je artikel
skrivaren om denna lilla orientering 
kunde stimulera våra heraldiker till 
okad anvandning av detta fOrnamliga 
hjalpmedel. 
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