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Et Register over Borgerlige Vcibener 
Af Sven Tito Achen. 

EN AF Heraldisk Selskabs vigtigste 
opgaver er indsamling og ordning 

af aUe borgerlige vabener. Det er en 
opgave, som Heraldisk Selskab viI 
medvirke til at 19>se i alle Nordens 
lande. Den f9>lgende plan om hvor· 
ledes det kan g9>res, g;elder imidlertid 
f~rst og fremmest Danmark. 

Opgaven kan formuleres i fire 
sp9>rgsm~l: Hvad er formalet med det 
hele? Hvor vii man fa materialet fra? 
Hvorledes skal indsamlingsarbejdet or· 
ganiseres? Hvem skal udft/Jre det? De 
f9>rste tre af disse sp9>rgsm~1 er nogen
lunde lette at svare p~. Det fjerde er 
det egentlige problem. 

Forma/et 
Form~let med indsamlingen er at til· 
vejcbringe et register over aUe dan· 
ske borgerlige vabener, fra s~ langt 
tilbage som de findes (dvs. 1200·tallet) 
til i dag, s~ komplet som muligt. Re· 
gistret skal ordnes ef~e1' skjoldemcerker, 
hvorved det bliver e;} n9>gle til identi· 
fieering af anonyme vtlbener. Hertil 
kommer naturligvis et alfabetisk in
deks, s~ledes at Registret kan bruges 
begge veje: fra et foreliggende viiben 
til shegtens navn, eller fra et forelig
gende navn til sh:gtens v~ben. 

Allerede som kartotek i Heraldisk 
Selskabs bcsiddelse viI et s~dant Regi
ster have star va::rdi. Det er imidlertid 
planen, nar indsamlingen er tilcnde
bragt, at udgive Rcgistret som bog. 
Systemet for den heraldiske ordning 
er n9>je overvejet, og drager nytte af 
ticlligere danske og udenlandske syste
mers fortrin (og ulemper!) ; det vii 
blive let at g.-l til og ikke kra::ve me· 
gen pi ads. N~r tidens fylde kommer, 

kan systemet fremla::gges i Heraldisk 
Tidsskrift til diskussion oog eventuel 
forbedring. 

En s~dan Komplet Borgerlig V~

benbog viI va::re et overordentligt 
va::rdifuldt praktisk hja::lpemiddel, ik
ke blot for historikere (isa::r personal
historikere, lokalhistorikere, kunst- og 
kulturhistorikere), men for mange, 
mange andre: sla::gtsinteresserede, sam
lere, antikvitetshandlere, arkivarer, 
museumsfolk, kort sagt enhver som 

1. Anonyme vtlbener brJr medtages i Regi
slret. Nelop nar opl)lsninger sam les . fra 
h ele landet, er del' chance for, at de bliver 
opklaret. H er ses et eksempel, et vtlben 
11led 10 blomsler i, po. en ligsten fra frJrstc 
halvdel af 1200·ta llet over • Thorkil og 
Margrethec i Hillerslev Kil'ke, Thisted 
A mt. Efter J. n. LrJffler .Danske Grav-

stene fra Middelalderen c, 1889. 
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Et Register over Borgerlige Våbener 
Af Sven Tito Achen. 

E N AF Heraldisk Selskabs vigtigste 
opgaver er indsamling og ordning 

af alle borgerlige våbener. Det er en 
opgave, som Heraldisk Selskab vil 
medvirke til at lØse i alle Nordens 
lande. Den fØlgende plan om hvor· 
ledes det kan gøres, gælder imidlertid 
fØrst og fremmest Danmark. 

Opgaven kan formuleres i fire 
spØrgsmål: Hvad er formålet med det 
hele? Hvor vil man få materialet fra? 
Hvorledes skal indsamlingsarbejdet or· 
ganiseres? Hvem skal udfØre det? De 
fØrste tre af disse spØrgsmål er nogen
lunde lette at svare på. Det fjerde er 
det egentlige problem. 

Formålet 
Formålet med indsamlingen er at til· 
vejebringe et register over alle dan· 
ske borgerlige våbener, fra så langt 
tilbage som de findes (dvs. 1200·tallet) 
til i dag, så komplet som muligt. Re· 
gistret skal ordnes ef~e1' skjoldemærker, 
hvorved det bliver e;t nØgle til identi· 
ficering af anonyme våbener. Hertil 
kommer naturligvis et alfabetisk in
deks, således at Registret kan bruges 
begge veje: fra et foreliggende våben 
til slægtens navn, eller fra et forelig
gende navn til slægtens våben. 

Allerede som kartotek i Heraldisk 
Selskabs besiddelse vil et sådant Regi
ster have stor værdi. Det er imidlertid 
planen, når indsamlingen er tilende
bragt, at udgive Registret som bog. 
Systemet for den heraldiske ordning 
er nøje overvejet, og drager nytte af 
tidligere danske og udenlandske syste
mers fortrin (og ulemper!) ; det vil 
blive let at gå til og ikke kræve me· 
gen plads. Når tidens fylde kommer, 

kan systemet fremlægges i Heraldisk 
Tidsskrift til diskussion oog eventuel 
forbedring. 

En sådan Komplet Borgerlig Vå
benbog vil være et overordentligt 
værdifuldt praktisk hjælpemiddel, ik
ke blot for historikere (især personal
historikere, lokalhistorikere, kunst- og 
kulturhistorikere), men for mange, 
mange andre: slægtsinteresserede, sam
lere, antikvitetshandlere, arkivarer, 
museumsfolk, kort sagt enhver som 

1. Anonyme vtlbener bør medtages i Regi
siret. Nelop når opl)'sninger sam les . fra 
h ele landet, er der chance for, at de bliver 
opklaret. H er ses et eksempel, et vtlben 
med lo blomsler i, på en ligsten fra fØrste 
halvdel af 1200·ta llet over • Thorkil og 
Margret/u« i Hil/erslev Ki"ke, Thisted 
A ml. Efter ]. n. LØftler .Danske Grav-

stene fra Middelalderen«, 1889. 
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Sven Tito Achen 

af lyst elIer via sin profession syssel
sa::tter sig med fortiden og dens men
nesker. I betragtning af Registrets 
praktiske og idee lIe betydning vil det 
meppe blive sva:rt at fa det udgivet, 
selv om det skulIe blive ret omfangs
rigt. Om nl6dvendigt vil man sikkert 
til sin tid kunne fa stl6tte fra fonds 
elIer lignende. 

Hvor mange borgerlige vabener der 
findes i Danmark, er sva:rt at afgl6re. 
Den Borgerlige Seglsamling pa Rigs
arkivet i Kl6benhavn omfatter ca. 2600 
forskelIige sla:gtsvabener. Den Borger
lige Afdeling af seglsamlingen pa Fre
deriksborgmuseet ved Hiller\kl omfat
ter ca. 6900 danske og norske vaben
segl, men heriblandt talrige gengan
gere. Det er ikke unders9>gt i hvilket 
omfang de to samlinger dublerer hin
anden. Et forsigtigt skl6n sa:tter actal
le't af danske borgerlige vabener til 
omkring 5000, men maske er der ad
skilligt flere. 

Af danske adelige vabener er ca. 
1700 registreret alfabetisk i Thiset & 
Wittrup: »Nyt Dansk Adelslexikonc, 
1904 (med tilhl6rende illustrationer i 
H. Storck: »Dansk Vabenbogc, 1910) 
og heraldisk i Knud Prange: »Nl6gie 
til Nyt Dansk Adelslexikonc, 1959. 
Sondringen melIem adelige og borger
lige vabener er i l6vrigt uklar. For det 
fl6rste er adskillige af de middelalder
lige vabener i Adelslexikonnet i vir
keligheden borgerlige, hvilket pa en 
made medgives i 'Jogens fortale. For 
det andet tilhl6rer ikke sa fa »borger
ligec vabener i Danmark indvandrede 
sla:gter, sam er adelige uden for lan
det. 

Under indsamlingen til det nye Re
gister vii man st\kle pa mange arno
nyme vabener (pa segl, ligsten, kalk
malerier osv.), og de bl6r alIe (ogsa 
selv om de maske er adelige) tages 
med; de viI maske blive opklaret un-
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der arbejdets gang, maske senere (se 
figur 1). Registret bl6r ogsa medtage 
de fa adelige vabener, som ikke er 
med i Adelslexikonnet, skl6nt deres 
navn kendes: nogle enkelte som und
gik forfatternes opma:rksomhed, nogle 
enkelte som er kommet til elIer duk
ket op siden. 

Det er i det hele taget et spl6rgs
mal, om ikke Registret til sin tid og
sa bl6r omfatte Adelslexikonnets 1700 
vabener. Dermed ville alle danske 
sla!gtsvdbener va:re samlet i et greb. 
En forja:ttende tanke. 

Materia/et 
De omrader hvorfra vabenerne skal 
indsamles systematisk, falder i tre ho
vedgrupper: Trykt; Segl; Andet. 

I. Trykte Kilder. 
Fl6rst og fremmest va:rker med sam

linger af vabener: Vabenfl6rende- SIa:g
ter i Danmark 1-3, 1946-60; Patri
ciske Sla:gter 1-5, 1891-1930; Hand
bog over den ikke-naturaliserede Adel, 
1917 og 1933; Lexicon over dansk.e 
Familier, 1927. Nye Samlinger af dan
ske, norske, og islandske J ubelIa:rere, 
1779-86; osv., osv. 

Derna:st hvad der findes om enkelte 
familiers elIer persaners vabener i den 
genealogiske og personalhistoriske lit
teratur: b!6ger, smlitryk, stamtavler, 
tidsskrifts-artikler m. m. 

Exlibris. Dels b!6ger og artikler om 
exlibris, dels offentlige og private 
samlinger af exlibris. 

To andre store omrader, hvor der 
afgjort er meget at hente, og som 
derfor b!6r gennemgas systematisk, er 
portra!tstik og den topografiske liue
ratur. 

2. Segl. 
F!6rst og fremmest seglsamlingerne 

pa Rigsarkivet og Frederiksborgmuse
et. Begge disse kolossale samlinger er 
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af lyst eller via sin profession syssel
sætter sig med fortiden og dens men
nesker. I betragtning af Registrets 
praktiske og ideelle betydning vil det 
næppe blive svært at få det udgivet, 
selvom det skulle blive ret omfangs
rigt. Om nØdvendigt vil man sikkert 
til sin tid kunne få støtte fra fonds 
eller lignende. 

Hvor mange borgerlige våbener der 
findes i Danmark, er svært at afgØre. 
Den Borgerlige Seglsamling på Rigs
arkivet i KØbenhavn omfatter ca. 2600 
forskellige slægtsvåbener. Den Borger
lige Afdeling af seglsamlingen på Fre
deriksborgmuseet ved HillerØd omfat
ter ca. 6900 danske og norske våben
segI, men heriblandt talrige gengan
gere. Det er ikke undersØgt i hvilket 
omfang de to samlinger dublerer hin
anden. Et forsigtigt skØn sætter antal
le't af danske borgerlige våbener til 
omkring 5000, men måske er der ad
skilligt flere. 

Af danske adelige våbener er ca. 
1700 registreret alfabetisk i Thiset & 
Wittrup: »Nyt Dansk Adelslexikonc, 
1904 (med tilhØrende illustrationer i 
H. Storck: »Dansk Våbenbog«, 1910) 
og heraldisk i Knud Prange: »NØgie 
til Nyt Dansk Adelslexikonc, 1959. 
Sondringen mellem adelige og borger
lige våbener er i Øvrigt uklar. For det 
fØrste er adskillige af de middelalder
lige våbener i Adelslexikonnet i vir
keligheden borgerlige, hvilket på en 
måde medgives i 'Jogens fortale. For 
det andet tilhØrer ikke så få »borger
ligec våbener i Danmark indvandrede 
slægter, som er adelige uden for lan
det. 

Under indsamlingen til det nye Re
gister vil man stØde på mange arno
nyme våbener (på segl, ligsten, kalk
malerier osv.), og de bØr alle (også 
selvom de måske er adelige) tages 
med; de vil måske blive opklaret un-
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der arbejdets gang, måske senere (se 
figur I). Registret bØr også medtage 
de få adelige våbener, som ikke er 
med i Adelslexikonnet, skØnt deres 
navn kendes: nogle enkelte som und
gik forfatternes opmærksomhed, nogle 
enkelte som er kommet til eller duk
ket op siden. 

Det er i det hele taget et spØrgs
mål, om ikke Registret til sin tid og
så bØr omfatte Adelslexikonnets 1700 
våbener. Dermed ville alle danske 
slægtsvåbener være samlet i et greb. 
En forjættende tanke. 

Materialet 
De områder hvorfra våbenerne skal 
indsamles systematisk, falder i tre ho
vedgrupper: Trykt; Segl; Andet. 

l. Trykte Kilder. 
FØrst og fremmest værker med sam

linger af våbener: VåbenfØrende- Slæg
ter i Danmark 1-3, 1946-60; Patri
ciske Slægter 1-5, 1891-1930; Hånd
bog over den ikke-naturaliserede Adel, 
1917 og 1933; Lexicon over dansk.e 
Familier, 1927. Nye Samlinger af dan
ske, norske, og islandske Jubellærere, 
1779-86; osv., osv. 

Dernæst hvad der findes om enkelte 
familiers eller personers våbener i den 
genealogiske og personalhistoriske lit
teratur: bØger, småtryk, stamtavler, 
tidsskrifts-artikler m. m. 

Exlibris. Dels bØger og artikler om 
exlibris, dels offentlige og private 
samlinger af exlibris. 

To andre store områder, hvor der 
afgjort er meget at hente, og som 
derfor bØr gennemgås systematisk, er 
portrætstik og den topografiske litte
ratur. 

2. Segl. 
FØrst og fremmest seglsamlingerne 

på Rigsarkivet og Frederiksborgmuse
et. Begge disse kolossale samlinger er 



i virkeligheden na!nnest uudforskede, 
og Registret b~r ikke n~jes med at 
gennemga den ordnede borgerlige af
deling hvert sted. Pa Rigsarkivet fin
des f. eks. en Diverse-samling af ca. 
4000 sla!gtssegl ordnet efter heraldiske 
figurer; denne samling indeholder 
ganske vist mange udenlandske og 
mange uidentificerede segl, men 
utvivlsomt ogsa adskillige danske bor
gerlige segl. Selskabet har udarbejdet 
en forel~big katalogisering af sam
lingerne. 

Herudover findes del' adskillige of
fentlige seglsamlinger pa arkiver, mu
seer, radhuse m. m., og talrige private 
samlinger af segl og signeter. 

Ved siden af seglsamlinger findes 
del' naturligvis individuelle segl man
ge forskellige steder. Et vigtigt om
rade er de segl, som stadig sidder pa 
arkivernes dokumenter, f. eks. pa gam
le skiftebreve. Hvorledes dette mate
riale kan nas, og efter hvilke regie I' 
arbejdet henned kan gribes an, er et 
af de problemer som Registrets kom
mende ledere ma I~se. 

.'1. Andet. 
Den tredje gruppe er mindre ens

artet og maske mere besvxrlig at ga 
til end de to f9irste. 

Handskrifter. Del' findes uden tvivl 
talrige handskrifter og manuskripter 
af interesse for Registret pa offentlige 
og private biblioteker, arkiver, muse
er, samlinger, m. m., men at finde 
frem til dem vii krxve opfindsomhed 
og energi. Del' kan nxvnes: Hirsch' 
jxttestore »Fortegnelse over danske og 
norske Officerer 1648-1814« pa Det 
kgl. Biblioteks Ixsesal (se figur 2). 01'
denskapitlets protokoller over Stor
kors- og Elefantriddere. Slxgts- og va
benb~ger, f. eks. pa Rigsarkivet. De 
tidligere heraldiske foreningers vaben
mileI'. 

V dben-register 

2 Eksempler pa, hvad der kan sankes i 
Hirsch .Fortegnelse over danske og norske 
Officererc • Til venstre to udgaver at va
ben tor ]acob Peter Bonar o. 1707. Til 
hfijre, fiverst: vdben tor Martin Barthold, 
1675. Nederst: vdben tor Ulrich Frederich 
Beichmann, 1750. Hirsch henviser i de tle
ste tilttelde til, hvor det segl fin des, som 

har vteret torlteg tor tegningerne. 

Kirker. Landets kirker er et af de 
omrader, hvor man kan g~re det rige
ste heraldiske bytte. Pa ligsten, epi
tafier, mindetavler, prxste- og andre 
portrxtter, alters~lv, dabsfade, kirke
stole og andet trxskxrerarbejde, kalk
malerier, glasmalerier, messehagelel', 
kirkeb9isser osv., findes del' i hundred
vis af borgerlige vabener. Litteraturen 
om kirkerne b~r ikke glemmes, bl. a. 
fordi den ofte indeholder oplysninger 
om nu forsvundet kirkeinventar og 
lignende. 

Museer og samlinger. Gammelt in
ventar og bohave: m9>hler, s9>lvt9>j, tin-
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i virkeligheden nænnest uudforskede, 
og Registret bØr ikke nøjes med at 
gennemgå den ordnede borgerlige af
deling hvert sted. På Rigsarkivet fin
des f. eks. en Diverse-samling af ca. 
4000 slægtssegl ordnet efter heraldiske 
figurer; denne samling indeholder 
ganske vist mange udenlandske og 
mange uidentificerede segl, men 
utvivlsomt også adskillige danske bor
gerlige segl. Selskabet har udarbejdet 
en forelØbig katalogisering af sam
lingerne. 

Herudover findes der adskillige of
fentlige seglsamlinger på arkiver, mu
seer, rådhuse m. m., og talrige private 
samlinger af segl og signeter. 

Ved siden af seglsamlinger findes 
der naturligvis individuelle segl man
ge forskellige steder. Et vigtigt om
råde er de segl, som stadig sidder på 
arkivernes dokumenter, f. eks. på gam
le skifte breve. Hvorledes dette mate
riale kan nås, og efter hvilke regler 
arbejdet henned kan gribes an, er et 
af de problemer som Registrets kom
mende ledere må lØse. 

.'J. Andet. 
Den tredje gruppe er mindre ens

artet og måske mere besværlig at gå 
til end de to fØrste. 

Håndskrifter. Der findes uden tvivl 
talrige håndskrifter og manuskripter 
af interesse for Registret på offentlige 
og private biblioteker, arkiver, muse
er, samlinger, m. m., men at finde 
frem til dem vil kræve opfindsomhed 
og energi. Der kan nævnes: Hirsch' 
jættestore »Fortegnelse over danske og 
norske Officerer 1648-1814« på Det 
kgl. Biblioteks læsesal (se figur 2). 01'
denskapitlets protokoller over Stor
kors- og Elefantriddere. Slægts- og vå
ben bØger, f. eks. på Rigsarkivet. De 
tidligere heraldiske foreningers våben
ruller. 

V dben-register 

2 Eksempler på, hvad der kan sankes i 
Hirsch .Fortegnelse over danske og norske 
Officerer •. Til venstre to udgaver af vå
ben for Jacob Peter Bonar o. 1707. Til 
højre, øverst: vdben for Martin Barthold, 
1675. Nederst: vdben for Ulrich Frederich 
Beichmann, 1750. Hirsch henviser i de fle
ste tilfælde til, hvor det segl tindes, som 

har været forlæg for tegningerne. 

Kirker. Landets kirker er et af de 
områder, hvor man kan gøre det rige
ste heraldiske bytte. På ligsten, epi
tafier, mindetavler, præste- og andre 
portrætter, altersØlv, dåbsfade, kirke
stole og andet træskærerarbejde, kalk
malerier, glasmalerier, messehagelel', 
kirkebØsser osv., findes der i hundred
vis af borgerlige våbener. Litteraturen 
om kirkerne bØr ikke glemmes, bl. a. 
fordi den ofte indeholder oplysninger 
om nu forsvundet kirkeinventar og 
lignende. 

Museer og samlinger. Gammelt in
ventar og bohave: mØbler, sØlvtØj, tin-
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og messingt~j, glas, broderier, por
tra:tter, m. m., lige fra Nationalmuse
et og Frederiksborgmuseet til de mind
ste provinsmuseer eller private sam
linger. Herunder ogsa gamle borger
huses ydre udsmykning. 

Shydeseishabers samlinger af skyde
skiver (i mange provinsbyer og i K~
benhavn) er en rig mine, hidtil vist
nok ret upaagtet, men temmelig let 
at udgrave. Hertil en del trykt litte
ratur og muligvis handskrevne proto
koller. 

Her er blot na:vnt fire hovedgrup
per; Here vii kanske dukke op, nar 
man f1l.r ta:nkt sagen grundigt igen
nemo 

TiI udbyttet fra de ovenna:vnte 
fund-omrader, som skal gennemgas sy
stematisk, kommer hvad enhver inter
esseret tilfa:ldigt vii st~e pa, £. eks. 
i memoire-litteratur, pa brevpapir, pa 
privat ejet ~Ivtl!lj , pa skydevaben, 
osv. 

Nogle ilf de probiemer som vii op
sta undervejs, kan forudses allerede 
nu: Hvad med Skane-Halland-Ble
kinge? Hvad med Sydslesvig? Og hvad 
med boma:rke-vabenerne (se figur 3)? 

Organisationen 
Alt dette kan jo tage mod et fra en! 
Man bl!lr imidlertid komme i hu, at 
medens der ganske vist er ret sna:vre 
gra:nser 'for hvad et enkelt menneske 
kan udrette personligt, er der ingen 
gra:nser for hvad der kan organiseres, 
nar' man er mange om det. 

Indsamlingen, ordningen, og slut
telig udgivelsen, af Registret bl!lr vare
tages af et selvsta:ndigt selskab: en 
administrator, 3-8 gruppeledere, og 
10-30 andre medarbejdere~, selskabet 
bl!lr have et ,navn, en adresse, og eget 

'brevpapir. Udgifter til porto, papir, 
udfyldningskort, kartotekskort m. m. 
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da:kkes af de stl!lttende organisationer: 
Heraldisk Selskab + maske andre ge
nealogiske og historiske foreninger; 
muligvis kan der senere opnas fonds
tilskud. 

Gruppelederne fordeler omraderne 
imellem sig: Trykte Kilder; Segl; An
det. Maske vii det vi se sig praktisk 
at dele'materialet op i nogle Here ho
vedgrupper, f. eks.: Bl!Iger; Portra:t
stik; Exlibris; Segl; Handskrifter; Kir
ker; Museer; Diverse. 

Inden for hver hovedgruppe »an
sa:ttesc det nl!ldvendige antal medar
bejdere til at tage sig af hver sit min
dre omril.de, f. eks. under hovedgrup
pen Segl: 

Rigsarkivets Seglsamling, 
Frederiksborgmuseets Seglsamling, 
Andre offentlige seglsamlinger, 
Private seglsamlinger, 
Ll!Ise segl, isa:r pa arkivalier. 

Den fl!lrste opgave (or Register-Sel
skabet bliver at udarbejde kartoteker 
over, hvad der skal gennemgas. Hver 
enkelt ta:nkelig kilde, fra Dansk Bio
grafisk Leksikon til den mindste 
tidsskrift-notits, fra N ationalmuseet 
til Rubbekl!lbing Skydebroderselskab, 
hver eneste kirke i landet, hvert ene
ste kulturhistorisk museum, skal ud
skrives pa kartotekskort, saledes at he
le landet er effektivt, 100 pet. da:k
keto Efterhanden som arbejdet skrider 
frem, fl!lrer man regnskab med hvad 
der er undersl!lgt, og sl!lrger for at 
intet slipper gennem nettet. Det vii 
ikke kunne undgas, at det samme va
ben vii blive aftegnet og indsendt fle
re gange (f. eks. fra en kirke, en segl
samling, en exlibrissamling), men et 
nl!ljagtigt fl!lrt kartotek vii i hvert fald 
kunne hindre, at den samme kirke 
eller den samme bog bliver gennem
gaet mere end en gang. En meget stor 
del af kilderne vii va:re ganske lette 

Sven Tito Achen 

og messingtØj, glas, broderier, por
trætter, m. m., lige fra Nationalmuse
et og Frederiksborgmuseet til de mind
ste provinsmuseer eller private sam
linger. Herunder også gamle borger
huses ydre udsmykning. 

Skydeselskabers samlinger af skyde
skiver (i mange provinsbyer og i KØ
benhavn) er en rig mine, hidtil vist
nok ret upåagtet, men temmelig let 
at udgrave. Hertil en del trykt litte
ratur og muligvis håndskrevne proto
koller. 

Her er blot nævnt fire hovedgrup
per; flere vil kanske dukke op, når 
man får tænkt sagen grundigt igen
nem. 

Til udbyttet fra de ovennævnte 
fund-områder, som skal gennemgås sy
stematisk, kommer hvad enhver inter
esseret tilfældigt vil stØde på, f. eks. 
i memoire-litteratur, på brevpapir, på 
privat ejet sølvtØj, på skydevåben, 
osv. 

Nogle af de problemer som vil op
stå undervejs, kan forudses allerede 
nu: Hvad med Skåne-Halland-Ble
kinge? Hvad med Sydslesvig? Og hvad 
med bomærke-våbenerne (se figur 3)? 

Organisationen 
Alt dette kan jo tage modet fra en! 
Man bØr imidlertid komme i hu, at 
medens der ganske vist er ret snævre 
grænser ' for hvad et enkelt menneske 
kan udrette personligt, er der ingen 
grænser for hvad der kan organiseres, 
når' man er mange om det. 

Indsamlingen, ordningen, og slut
telig udgivelsen, af Registret bØr vare
tages af et selvstændigt selskab: en 
administrator, 3-8 gruppeledere, og 
1O-30 andre medarbejdere~, selskabet 
bØr have et ,navn, en adresse, og eget 

'brevpapir. Udgifter til porto, papir, 
udfyldningskort, kartotekskort m. m. 
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dækkes af de stØttende organisationer: 
Heraldisk Selskab + måske andre ge
nealogiske og historiske foreninger; 
muligvis kan der senere opnås fonds
tilskud. 

Gruppelederne fordeler områderne 
imellem sig: Trykte Kilder; Segl; An
det. Måske vil det vise sig praktisk 
at dele' materialet op i nogle flere ho
vedgrupper, f. eks.: BØger; Portræt
stik; Exlibris; Segl; Håndskrifter; Kir
ker; Museer; Diverse. 

Inden for hver hovedgruppe »an
sættes c det nØdvendige antal medar
bejdere til at tage sig af hver sit min
dre område, f. eks. under hovedgrup
pen Segl: 

Rigsarkivets Seglsamling, 
Frederiksborgmuseets Seglsamling, 
Andre offentlige seglsamlinger, 
Private seglsamlinger, 
LØse segl, især på arkivalier. 

Den fØrste opgave (or Register-Sel
skabet bliver at udarbejde kartoteker 
over, hvad der skal gennemgås. Hver 
enkelt tænkelig kilde, fra Dansk Bio
grafisk Leksikon til den mindste 
tidsskrift-notits, fra Nationalmuseet 
til RubbekØbing Skydebroderselskab, 
hver eneste kirke i landet, hvert ene
ste kulturhistorisk museum, skal ud
skrives på kartotekskort, således at he
le landet er effektivt, 100 pet. dæk
ket. Efterhånden som arbejdet skrider 
frem, fØrer man regnskab med hvad 
der er underSØgt, og sØrger for at 
intet slipper gennem nettet. Det vil 
ikke kunne undgås, at det samme vå
ben vil blive aftegnet og indsendt fle
re gange (f. eks. fra en kirke, en segl
samling, en exlibrissamling), men et 
nØjagtigt fØrt kartotek vil i hvert fald 
kunne hindre, at den samme kirke 
eller den samme bog bliver gennem
gået mere end en gang. En meget stor 
del af kilderne vil være ganske lette 



V t!ben-register 

3. Grtensen me/lem bamarke-vt!bener ag andre vtlbener er ikke skarp, se f. eks. trmskaen 
til hpjre. Kansekvensen heraf bpr sikkert blive, at bamarker (i skjald eller uden skjald) 
skal medtages i Registret. Der fin des systemer for deres heraldiske registrering, som kan 
drpftes til sin tid. Til venstre: vt!bener for prior Mads Olufsen (dpd 1522) ag klaster
brader Niels Brun (dpd 1497) pt! ligsten i St. Peders Kirke i Nmstved. Til hpjre: vtlben 
pt! ligsten over sagneprast Anders Andersen (dpd a. 1557) i Pra:stp Kirke. Fat. Natianal-

museet. 

at ekspedere; de vii kunne krydses af 
efter en gennemla:sning eller et bes9\g 
pa stedet. 

Det egentlige indsamlings- og af
tegningsarbejde skal foretages af en 
ha:r (det er ingen overdrivelse; der ma 
hundreder tiI) af hja:lpere ud over 
hele landet. For det f9\rste medIemmer 
af HeraIdisk Selskab og evt. andre for
eninger, 'som gerne vii va:re med. For 
det andet hja:lpere som Register-Sel
skabet kommer i forbindeIse med ved 
at henvende sig tiI alle lokale histo
riske, personalhistoriske, og topogra:
fiske selskaber: Historisk Samfund for 
Als og Sundeved, Historisk-topografisk 
SeIskab for Gjentofte, osv., osv., fore
la:gge dem planen, og foresla et sam
arbejde. 

Det lokale historiske seIskab vii 
sandsynligvis have de egnede h ja:lpere 
blandt sine medlemmer, og det vii 
vide besked med, hvad der findes af 
10kaIt kildemateriale, offentligt ell er 
privat. Det kan f. eks. patage sig at 
gennemga sin egns kirker, eller kul
turhistoriske museer, eller 10kaIhisto
riske arkiver, sin bys borgerhuse, eller 
ting i privat eje, egnens eller byens 

topografiske Iitteratur (som det pa
ga:ldende selskab selvsagt kender bed
re end andre), osv. 

Maske vii nogIe lokale selskaber 
ikke kunne patage sig meget arbejde, 
men de viI formodentlig i de fleste 
tilfa:Ide kunne sa:tte Registret i for
bindeIse med de rigtige folk. Dansk 
Historisk Fa:lIesforening, som Iokal
foreningerne er medlemmer af, ser 
med sympati pa Registret, og viI ma
ske senere ga ind i et samarbejde. 

Exlibrisforeningen viI sikkert va:re 
interesseret i at samarbejde pa sit om
rllde, de lokale Skydebroderselskaber 
ligeledes, osv. 

lsa:r de st9\rre muse er og arkiver 
b9\r man sikkert henvende sig til di
rekte og s9\ge at fa en museumsmand 
eller arkivmand tiI at da:kke, bI. a. 
fordi der kan va:re ting a£ interesse 
pa magasin eller kontor, som normalt 
ikke er tilga:ngelige. 

Hvis disse metoder gIipper, kan 
man s9lge kontakt med kyndige og vil
lige Iokalkendte h ja:lpere gennem et 
brev til de 10kaIe aviser. 

Nar en hja:lper (institution eller 
person) patager sig at gennemga et 
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3. Grænsen mellem bomærke-vdbener og andre våbener er ikke skarp, se f. eks. træskoen 
til hØjre. Konsekvensen heraf bør sikkert blive, at bomærker (i skjold eller uden skjold) 
skal medtages i Registret. Der findes systemer for deres heraldiske registrering, som kan 
drØftes til sin tid. Til venstre: vdbener for prior Mads Olufsen (død 1522) og kloster
broder Niels Brun (død 1497) pd ligsten i St. Peders Kirke i Næstved. Til højre: våben 
pd ligsten over sognepræst Anders Andersen (død o. 1557) i Præstø Kirke. Fat. National-

museet. 

at ekspedere; de vil kunne krydses af 
efter en gennemlæsning eller et besØg 
på stedet. 

Det egentlige indsamlings- og af
tegningsarbejde skal foretages af en 
hær (det er ingen overdrivelse; der må 
hundreder til) af hjælpere ud over 
hele landet. For det fØrste medlemmer 
af Heraldisk Selskab og evt. andre for
eninger, ,som gerne vil være med. For 
det andet hjælpere som Register-Sel
skabet kommer i forbindelse med ved 
at henvende sig til alle lokale histo
riske, personalhistoriske, og topogra
fiske selskaber: Historisk Samfund for 
Als og Sundeved, Historisk-topografisk 
Selskab for Gjentofte, osv., osv., fore
lægge dem planen, og foreslå et sam
arbejde. 

Det lokale historiske selskab vil 
sandsynligvis have de egnede hjælpere 
blandt sine medlemmer, og det vil 
vide besked med, hvad der findes af 
lokalt kildemateriale, offentligt eller 
privat. Det kan f. eks. påtage sig at 
gennemgå sin egns kirker, eller kul
turhistoriske museer, eller lokalhisto
riske arkiver, sin bys borgerhuse, eller 
ting i privat eje, egnens eller byens 

topografiske litteratur (som det på
gældende selskab selvsagt kender bed
re end andre), osv. 

Måske vil nogle lokale selskaber 
ikke kunne påtage sig meget arbejde, 
men de vil formodentlig i de fleste 
tilfælde kunne sætte Registret i for
bindelse med de rigtige folk. Dansk 
Historisk Fællesforening, som lokal
foreningerne er medlemmer af, ser 
med sympati på Registret, og vil må
ske senere gå ind i et samarbejde. 

Exlibrisforeningen vil sikkert være 
interesseret i at samarbejde på sit om
råde, de lokale Skydebroderselskaber 
ligeledes, osv. 

Især de stØrre museer og arkiver 
bØr man sikkert henvende sig til di
rekte og sØge at få en museumsmand 
eller arkivrnand til at dække, bl. a. 
fordi der kan være ting af interesse 
på magasin eller kontor, som normalt 
ikke er tilgængelige. 

Hvis disse metoder glipper, kan 
man søge kontakt med kyndige og vil
lige lokalkendte hjælpere gennem et 
brev til de lokale aviser. 

Når en hjælper (institution eller 
person) påtager sig at gennemgå et 
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Svell Tito Achen 

1. Famlllan: 

... _--_._---

--------------- --_._-_._-
2. Vlbnet forekommer. '.rste a:anc :. ___________ _ 

3. Hosstlende telnlnl .~~~!!:!!.~ ___ . ______ .. __ ____ _ 

----_ . . _._---- -_ ... - -_. 

_5,_S_k/old_: __ .. ___ . ________ _ .. _ ... _. ____ ._ ... __ . ______ . _____ .. 

----- - _._-_ .. _---
6. Hjeln:>: _ _ __ ._ 

7. Andet: 8. Udryldt .r: den 

A~Jfvu ct~ta.mme-1t4l · rrO'l1k"J.:.... __ . ___ ._ 
F~tste ma.n.i.: Panm,.rk (1613): 

sentr~ I1ltrrt Pit"" Tr"'fAW4- I "-,,,- 'r01 
S/a,telt ui.i#t:lv 116]. 

2. Vibnet rorekommer r."'e ,.n,: " ftfl pi fT" ttltamtnt" • 
~/TR.e9,·stre, !Tor 'YL;W, liJT . R"sa.rkt'vet' . . 
-v v -- v V -

3. Hosstiende t~~nln, er kopleret rra: fe t"nkt.-"%.-"'. ____ _ 

4.~~m"vle eller IItter.tur: 'pdlw fut..f-trlC.t R011ne: _ 
"~tfl1. Tr-apAH.ti., .. ])qnmark·;!J~...R: 1-1'20 

~Lt~~~rJ.!Jtkt !=qm.-ktr JL fl.:J.If~ __ _ 

_ ~lrk~_~~1~/t __ ~------~--~ 
. 5._Skjold: Ve.( et h,gvet Krumt 1P4rwm,·t "felt" '??- I ~v"ri t" 6-,.:{4r4f'e JI!.&: 
_ __ _ . ?+ft!'.nt~ _gj~/V, ~Y/~i en ~'It ,.~-.!~~ J"lY1t1e-l!!.j"rol (fleL. 

u ___ t~/Jf.r (,r.en/6/tl ~) _ 
. 6. Hjelm.:_~Is!:J_d.IttJe. f4Im:yl'me-+4~!l"!.4&f!L.~ 6-I1"'Itt~titrl1" . ____ _ 
7. Ande" f?.jSu·KiYlfr Bory.ftJ'rq",t,·".} : () 8. Udryldt .r: S· T AvhelC-. den I~(/- /'110 

4. Et blankt og et udfyldt arbejdskort; virkeligt format: 15 X 21 cm. Lallgtfra aUe kort 
vii dog kunlle udfyldes sd komplet. (Det udfyldte korts vdbenbeskrivelse kan diskuteres. 
Blasonering er i det hele taget et af de spprgsmdl, som Selskabet og Tidsskriftet bpr tage 

op, vel at lIIt1!rke: pd skandillavisk basis). 
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1. familien: 

... _--_._---

--------------- --_._-_._-
2. Vlbnet forekommer. f.rste a:anc :. ___________ _ 

3. Hosstlende telnlnl .~~~!!:!!.~ ___ . ______ .. __ ____ _ 

----_ .. _._---- -_ ... - __o 

_5,_S_k/old_: __ o • ___ • ________ _ •• _ ••• _. ____ . _ ••• _ _ • ______ • _____ •• 

----- - _._-_ .. _---
6. Hjeln:>: _ _ __ ._ 

7. Andet: 8. Udryldt .r: den 

A~Jfvu ct~ta.mmø-1t4l · rro.nkrlJ.:.... __ . ___ ._ 
Fø-rste mlUl.L: Panm,.rk (1613): 

sentr~ "Itrrt Pit",' Tr"'fAW4- I "-,,,- 'r01 
S/«,telt ui.i#t:lv 1163. 

2. Vlbnet rorekommer r."te ,.n,: " ftf/ pi f T', ftltamtnt" I 

~/TR.e9,·stre, /Tot 'YL;W, liJT . R"sa.rkt'vet' . . 
· v v -- v V -

3. Homlende t~~nln, er kopieret rra: fe tunkt.-"1-"'. ____ _ 

4.~~m"vle eller IItter.tur: .På/w fut..f-trlC.t RØ11ne: _ 
"~tfl1. Tr-apø.H.ti., .. ])qnmark·;!J~...R: 1-1'20 

~Lt~~~rJ.!Jtkt !=qm.-ktr IL fl.:J.If~ __ _ 

_ ~lrk~_~~1~/t __ ~------~--~ 
. 5._Skjold: Ve.( et h,gvet Krumt 1P4rwm,·t "felt" '??- I ~v"ri t" 6-,.:{drøfe J,I!.&: 
_ __ _ . ?+ft!'.nt~ _gj~/V, ~Y/~i en ~'It ,.~-.!~~ J"lY1ø1e-l!!.j"rol el/eL, 

u ___ t~/Jf.r (,r.en/6/tl ~) _ 
. 6. Hjelm.:_~Is!:J_d.IttJe. f4Im:Yl'me-+4~!l"!.4&f!L.~ 6-,,""tt~t;.erl1" . ____ _ 
7. Andet: f?.jSU·KiYlfr Bory.ftJ'rq",t,·".} : () 8. Udryldt .r: S· T Æv/felc-. den '~(/- 1'110 

4. Et blankt og et udfyldt arbejdskort; virkeligt format: 15 X 21 cm. Langtfra alle kort 
vil dog kunne udfyldes sd komplet. (Det udfyldte korts vdbenbeskrivelse kan diskuteres. 
Blasonering er i det hele taget et af de spørgsmdl, som Selskabet og Tidsskriftet bør tage 

op, vel at mærke: pd skandinavisk basis). 
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omd.de, specificeres omd.det n9>je, og 
det note res pa kartotekskortene, · badi 
kildens og hjrelperens. Ellers risikerer 
man, at en ting som Register-Selska
bet tror drekket (et k9>bstadsmuseum, 
en kirke, en lokal privatsamling, osv.), 
i virkeligheden ikke bliver gennem
gaet. 

H jrelperne forsynes af Registeret 
med et passende antal arbejdskort (se 
figur 4) + en vejledning i deres kor
rekte udfyldning. Af disse kort, som 
i sin tid blev fremstillet af Det (nu 
opl9>ste) danske Selskab for Heraldik 
og Sfragistik, har Heraldisk Selskab 
et oplag pa 4000 liggende parat. 

En meget vigtig regel for indsam
lings- og aftegningsarbejdet er, at hver 
eneste hjrelper binder sig til en fast 

·ydelse: et bestemt .pensumc ell er en 
bestemt frist. Alt arbejdet er frivilligt 
og ul9>nnet; ingen kan tvinges til no
get, og helst det hele skulle v<ere en 
forn·9>jelse. Men. for at kunne dispo
nere, for at kunne sigte pa om arbej
det kan fuldf9>res pa 5 eller 8, eller 
evt. fiere ·ar, -for at kunne lregge en 
plan og holde den, ma ledelsen af 
Registre t vide, . hvor meget de kan 
vente hver maned af en bestemt segl
samling, hvornar en bestemt k9>bstad 
er gennemgaet, osv. Hjrelperne kan 
selv bestemme deres ydelse, men 'nar 
de har fastsat den, bpr den overholdes. 

Et historisk selskab kan f. eks. love 
at have gennemgaet en lokal kirke 
inden et halvt ar (fra en bestemt 
dato). En rrekke hjrelpere sam afteg
ner seglene i en seglsamling~ kan 
hver forpligte sig til f . eks. 10, 20 
eller 50 segl om ml'meden. En h jrel
per kan garantere et bestemt bogvrerk 
gennemgaet og aftegnet inden I. juni 
1961. Pa hjrelpernes kartotekskort ser 
gruppecheferne, om aftalerne holdes. 

De udfyldte og indkomne kort pia
ceres i kasser og ordnes heraldisk, nar 

J' aben-register 

det er ·belejligt. Flere kort med sam
me vaben. (og vel at mrerke: ogsa 
samme familie!) overf9>res til et kort 
med alle de forskellige korts oplys
ni·nger. En gang om aret aflregges der 
rapport om arbejdets fremadskriden i 
Heraldisk Tidsskrift og evt. andre in
teresserede foreningers organer. 

Ar for ar krydses kortene af: Ny
borg. Prrest9>. Haderslev Amt. Segl
samlingen pa Frederiksborg. Exlibris
litteraturen. Osv. En sk9>nne dag vii 
man kunne sige: .Alle t<enkelige kil
der er gennemgaet. Alle os bekendte 
vabener er aftegnet. Alle Danmarks 
slregtsvabener er samlet i dette kar
totek. Nu skal vi blot have det ud
givet. c 

Formuleringen og opsretningen af 
Registret som bog byder pa flere pro-

' blemer. Heraldisk Selskab har trenkt 
over i hvert fald ·en del af dem, men 
det er der god tid til at vende tilbage 
til. 

Ledelsen af Registret 
Prob.lemet: det n9>dvendige, store an
tal hjrelpere ud over landet er nreppe 
svrert at 19>se. De vii findes blandt de 
lokale historiske selskabers, blandt 
Heraldisk Selskabs, og blandt andre 
interesserede foreningers medlemmer. 
Allerede efter lresningen af denne ar
tikel vii sikkert adskillige melde sig 
under fanerne; artiklens forfatter vii 
gerne stille som den f9>rste: Jeg mel
der mig hermed som hjrelper i K9>ben
havn til disposition for Registrets 
kommende ledelse. 

Det egentlige problem er Registrels 
ledelse: den daglige administrator og 
gruppelederne, den store opgaves an
f9>rere og organisatorer, som ikke blot 
skal planlregge arbejdet og S<ette det 
i gang, men ogsa holde det gaende, 
usvrekket og helst styrket, i flere ar. 
Om ikke dette problem 19>ses, om ikke 
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område, specificeres området nøje, og 
det noteres på kartotekskortene, · bådi 
kildens og hjælperens. Ellers risikerer 
man, at en ting som Register-Selska
bet tror dækket (et kØbstadsmuseum, 
en kirke, en lokal privatsamling, osv.), 
i virkeligheden ikke bliver gennem
gået. 

Hjælperne forsynes af Registeret 
med et passende antal arbejdskort (se 
figur 4) + en vejledning i deres kor
rekte udfyldning. Af disse kort, som 
i sin tid blev fremstillet af Det (nu 
oplØste) danske Selskab for Heraldik 
og Sfragistik, har Heraldisk Selskab 
et oplag på 4000 liggende parat. 

En meget vigtig regel for indsam
lings- og aftegningsarbejdet er, at hver 
eneste hjælper binder sig til en fast 

·ydelse: et bestemt 'pensum« eller en 
bestemt frist. Alt arbejdet er frivilligt 
og ulØnnet; ingen kan tvinges til no
get, og helst det hele skulle være en 
forn·Øjelse. Men. for at kunne dispo
nere, for at kunne sigte på om arbej
det kan fuldfØres på 5 eller 8, eller 
evt. fiere ·år, -for at kunne lægge en 
plan og holde den, må ledelsen af 
Registre t vide, . hvor meget de kan 
vente hver måned af en bestemt segl
samling, hvornår en bestemt kØbstad 
er gennemgået, osv. Hjælperne kan 
selv bestemme deres ydelse, men -når 
de har fastsat den, bØr den overholdes. 

Et historisk selskab kan f. eks. love 
at have gennemgået en lokal kirke 
inden et halvt år (fra en bestemt 
dato). En række hjælpere som afteg
ner seglene i en seglsamling~ kan 
hver forpligte sig til f . eks. 10, 20 
eller 50 segl om måneden. En h jæl
per kan garantere et bestemt bogværk 
gennemgået og aftegnet inden l. juni 
1961. På hjælpernes kartotekskort ser 
gruppecheferne, om aftalerne holdes. 

De udfyldte og indkomne kort pla
ceres i kasser og ordnes heraldisk, når 

J' åben-register 

det er ·belejligt. Flere kort med sam
me våben. (og vel at mærke: også 
samme familie!) overfØres til et kort 
med alle de forskellige korts op lys
ni-nger. En gang om året aflægges der 
rapport om arbejdets fremadskriden i 
Heraldisk Tidsskrift og evt. andre in
teresserede foreningers organer. 

Ar for år krydses kortene af: Ny
borg. Præstø. Haderslev Amt. Segl
samlingen på Frederiksborg. Exlibris
litteraturen. Osv. En skØnne dag vil 
man kunne sige: .Alle tænkelige kil
der er gennemgået. Alle os bekendte 
våbener er aftegnet. Alle Danmarks 
slægtsvåbener er samlet i dette kar
totek. Nu skal vi blot have det ud
givet. « 

Formuleringen og opsætningen af 
Registret som bog byder på flere pro-

' blemer. Heraldisk Selskab har tænkt 
over i hvert fald ·en del af dem, men 
det er der god tid til at vende tilbage 
til. 

Ledelsen af Registret 
Prob.lemet: det nØdvendige, store an
tal hjælpere ud over landet er næppe 
svært at lØse. De vil findes blandt de 
lokale historiske selskabers, blandt 
Heraldisk Selskabs, og blandt andre 
interesserede foreningers medlemmer. 
Allerede efter læsningen af denne ar
tikel vil sikkert adskillige melde sig 
under fanerne; artiklens forfatter vil 
gerne stille som den fØrste: Jeg mel
der mig hermed som hjælper i KØben
havn til disposition for Registrets 
kommende ledelse. 

Det egentlige problem er Registrets 
ledelse: den daglige administrator og 
gruppelederne, den store opgaves an
fØrere og organisatorer, som ikke blot 
skal planlægge arbejdet og sætte det 
i gang, men også holde det gående, 
usvækket og helst styrket, i flere år. 
Om ikke dette problem lØses, om ikke 
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v dben-register 

man finder frem til den rette f~rste

mand, og de rette 10-20 eller 30 as
sisterende ledere, vii det hele store og 
herlige projekt intet blive tiL 

Hvad der skal til, er ikke blot in
teresserede folk, personer hvem sagen 
morer og ligger pa hjerte; de ma til
lige va:re samvittighedsfulde, solicit 
arbejdende personer, som vii va:re tro
faste mod opgaven. Det er ikke en 
spurt, der er tale om. Tva::rtimod. 
Hvad der beh~ves, er 20-30 personers 
arelange, talmodige og seje tra::k pa 
samme hammeL 

Lederne skal na:ppe almindeligvis 
se Iv aftegne . vabener pa arbejdskorte
ne. De skal have overblikket, fordele 
opgaverne, give direktiver, I~se op
stiiende problemer, lede og vejlede, 
llOlde i ande og opmuntre, holde 
regnskab med medhja::lpernes indsats 
og arbejdets fremaclskriclen, mOOtage 

5. Et ehsemjJel !HI, Iwad Inllsee1'lle gem Iller. 
Vtiben for pa:dagogell Mortet! Borup (ca . 
1450-1526). KOlllbillationen af greb med 
f erle og ris tyder jJa, at dd ihhe er et arvel 
vlibell, men et som den bondef~dte shole
malld set.· har tag~t. Teglling j Natiollal
museet eft er en (IIU fOrSlJlUldet?) hirheslol 
TUll~ Kirhe, Arhus Ami. 1'01. National

NIl/Seet. 
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og ordne kortene. Der vii blive en 
masse breve at skrive. F~rst og sidst 
bliver deres problem alle lederes pro
blem: at finde de rette medarbejdere. 

Der vii blive perioder, da det ar
bejcle, man har pataget sig, vil fore
komme en som et ensformigt og ende
l~st slid. Men der vii va::re flere og 
Ia:ngere perioder mecl store gla:cler: 
forskergla::de og samlergla::cle, og clen 
clybe tilfredsstillelse vecl at se en gran
clios plan tage form, et stort og nyt
tigt va::rk skride fremad mocl fuld
enclelsen. 

Der er flere af Heraldisk Selskabs 
medlemmer, som i arevis har sysselsat 
sig med aftegning og indsamling af 
borgerlige vabener. Forhllbentlig vii 
de melcle sig til opgaven, og forha
bentligt er der blanclt dem nogle af 
de ledere, som Registret ma have for 
at blive til virkelighed. Nar alle ak
tivt interesserede medlemmer har gi
vet til kende, at de gerne vil va::re 
med, kan der nedsa::ttes et Register
udvalg til at ga vide re med sagen. 

Vi haber, der melder sig mange fra 
Heraldisk Selskab, som jo er na:rmest, 
men vi er na:ppe nok. Der er anclre 
foreninger, som vii va::re interesseret i 
Registret og arbejclet mecl det, og for 
at deres medlemmer kan h~re om det 
og melde sig, opforclrer vi hermed 
alle interesserede blade, tidsskrifter og 
aviser til at aftrykke eHer refercre 
denne artikel. Tilmelclingerne sker 
til : Heraldisk Sels!wb, Nrpkkedalcn 5, 
Herlev . 

Ovenstaende plan er som na::vnt 
kun et uclkast; opgaven behs6ver ikke 
ns6dvcncligvis gribes an som her fore
slflet. Den kommende ledelse kan la::g
ge en ancien slagplan, og denne skal 
maske a::nc!res undervejs. Det va::sent
lige er ikke, hvorledes opgaven I~ses, 

men at den bliver lrpst! Lac! leclerne 
melde sig! Hvem !wn, og hvem viI? 

Våben-register 

man finder frem til den rette fØrste
mand, og de rette 10-20 eller 30 as
sisterende ledere, vil det hele store og 
herlige projekt intet blive tiL 

Hvad der skal til, er ikke blot in
teresserede folk, personer hvem sagen 
morer og ligger på hjerte; de må til
lige være samvittighedsfulde, solidt 
arbejdende personer, som vil være tro
faste mod opgaven. Det er ikke en 
spurt, der er tale om. Tværtimod. 
Hvad der behØves, er 20-30 personers 
årelange, tålmodige og seje træk på 
samme hammeL 

Lederne skal næppe almindeligvis 
selv aftegne . våbener på arbejdskorte
ne. De skal have overblikket, fordele 
opgaverne, give direktiver, lØse op
stående problemer, lede og vejlede, 
holde i ånde og opmuntre, holde 
regnskab med medhjælpernes indsats 
og arbejdets fremadskriden, modtage 

5. Et eksem/Jel tHI, hvad /nl/seerne gemmer. 
Våben for pædagogen Morteu Borup (ca . 
1450-1526). Kombinationen af greb med 
f erle og ris tyder ilå, at dd ihke er et arvet 
våben, men et som den bondefødte skole
mand seh- har tag~t. TegIling j National
museet efter en (nu forS lJ undet?) kirhestol 

TunØ Kirke, Århus Amt. Fot. National
lIIl/seet. 
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og ordne kortene. Der vil blive en 
masse breve at skrive. FØrst og sidst 
bliver deres problem alle lederes pro
blem: at finde de rette medarbejdere. 

Der vil blive perioder, da det ar
bejde, man har påtaget sig, vil fore
komme en som et ensformigt og ende
lØst slid. Men der vil være flere og 
længere perioder med store glæder: 
forskerglæde og samlerglæde, og den 
dybe tilfredsstillelse ved at se en gran
dios plan tage form, et stort og nyt
tigt værk skride fremad mod fuld
endelsen. 

Der er flere af Heraldisk Selskabs 
medlemmer, som i årevis har sysselsat 
sig med aftegning og indsamling af 
borgerlige våbener. Forhåbentlig vil 
de melde sig til opgaven, og forhå
bentligt er der blandt dem nogle af 
de ledere, som Registret må have for 
at blive til virkelighed. Når alle ak
tivt interesserede medlemmer har gi
vet til kende, at de gerne vil være 
med, kan der nedsættes et Register
udvalg til at gå videre med sagen. 

Vi håber, der melder sig mange fra 
Heraldisk Selskab, som jo er nærmest, 
men vi er næppe nok. Der er andre 
foreninger, som vil være interesseret i 
Registret og arbejdet med det, og for 
at deres medlemmer kan hØre om det 
og melde sig, opfordrer vi hermed 
alle interesserede blade, tidsskrifter og 
aviser til at aftrykke eller referere 
denne artikel. Tilmeldingerne sker 
til : Heraldisk Selskab, Nøkkedalen 5, 
Herlev . 

Ovenstående plan er som nævnt 
kun et udkast; opgaven behØver ikke 
nØdvendigvis gribes an som her fore
slået. Den kommende ledelse kan læg
ge en anden slagplan, og denne skal 
måske ændres undervejs. Det væsent
lige er ikke, hvorledes opgaven lØses, 
men at den bliver lØst! Lad lederne 
melde sig! Hvem kan, og hvem vil? 
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