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Mindre meddelelser



Friherre Carl Hamilton af Hageby ilbner s~ndag 21/81960 den Heraldiske Kongres i 

Riddarhusets store sal, hvis vlegge er dlEkket med de introducerede svenske adelsfamiliers 

vilbener. ForTest, og iSler i baggrunden, ses flere af Heraldisk Selskabs tinske, svenske og 

danske medlemmer. 

Mindre Meddelelser 

Heraldisk Kongres 

Den Femte Internationale Kongres for 

Genealogi og Heraldik fandt sted p~ Rid

-darhuset i Stockholm i dagene 21.-28. au· 

gust 1960. Der var tilmeldt op imod 150 

aktive deltagere, deriblandt flere af heral

dikkens kendteste nutidige navne, fra s~ 

godt som alle Europas nationer, fra Cana· 

da, de Forenede Stater, flere sydamerikan

ske stater og den Sydafrikanske Union. Fra 

Danmark deJtog Statens heraldiske Konsu

lent, Ekspeditionssekret<l!r Paul Warming, 

Kommand9lrkaptajn H. F. Kiler, Arkivar 

Knud Prange og, repr<l!senterende Heral

disk Selskab (men for egen regning): for

manden, Amtsfuldm<egtig Ernst Verwohlt, 

og sekret<l!ren, Redakt9lr Sven Tito Achen. 

Fra Sverige deltog ca. 60, fra Finland 5-6, 

fra Island en og fra Norge ingen. 

Kongressen var s<l!rdeles velarrangeret og 

velforberedt. Alt hvad dens genel-alsekre

t<er og hoved.organisator, Statsheraldikern, 

Kammarherre Gunnar Scheffer, havde an

svaret for, klappede perfekt. Programmet 

omfatlede 15-20 foredrag (p~ engelsk og 

fransk), ca. h<eiften om heraldiske emner, 

modtagelse hos Kongen p~ Stockholm S101, 

udflugter, studiebes9lg, teateraftener, re

ceptioner, middage m. m. En r<l!kke s<erligt 

arrangerede heraldiske udstillinger fortje

ner at mevnes specielt: 
P~ Stockholms Stadsmuseum .Stock

holms Vapenc og .Svenske heraldiske Ex

librisc. P~ Kungl. Armemuseum .Land

skapsvapen i svenska Fliltteckenc. P~ Nor

diska Museet .Sllikten och Vapnetc. Og 

p~ Statens Historiska Museum .Rikets 

Vapen och Flaggac; is<er denne sidste var 

en fremragende udstilling af meget stor 

heraldisk in teresse. 
Blandt de resolutioner Kongressen ved

tog f9lr sin afslutning, var is<l!r en opfor

dring til, at s~ mange lokale heraldiske 

foreninger som muligt tilslutlede sig den 

internationale f<l!lles-organisation Archiv, 

um Heraldicum i Schweiz, hvem man til

lige overlod at lade udarbejde en inter

national rettesnor for korrekt blasonering 

og heraldisk terminologi. Heraldisk Sel

skabs styrelse har fulgt denne opfordring 

og forhandler for tiden med Archivum 

Heraldicum om tilslutning tiJ det inter

nationale samarbejde. 
Den n<l!ste internationale heraldiske 

kongres skal finde sted i 1962,-sandsynlig-
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Heraldisk Kongres 

Den Femte Internationale Kongres for 

Genealogi og Heraldik fandt sted på Rid

-darhuset i Stockholm i dagene 21.-28. au· 

gust 1960. Der var tilmeldt op imod 150 

aktive deltagere, deriblandt flere af heral

dikkens kendteste nutidige navne, fra så 

godt som alle Europas nationer, fra Cana· 

da, de Forenede Stater, flere sydamerikan

ske stater og den Sydafrikanske Union. Fra 

Danmark deltog Statens heraldiske Konsu

lent, Ekspeditionssekretær Paul Warming, 

Kommandørkaptajn H. F. Kiær, Arkivar 

Knud Prange og, repræsenterende Heral

disk Selskab (men for egen regning): for

manden, Amtsfuldmægtig Ernst Verwohlt, 

og sekretæren, Redaktør Sven Tito Achen. 

Fra Sverige deltog ca. 60, fra Finland 5-6, 

fra Island en og fra Norge ingen. 

Kongressen var særdeles velarrangeret og 

velforberedt. Alt hvad dens genel-alsekre

tær og hoved.organisator, Statsheraldikern, 

Kammarherre Gunnar Scheffer, havde an

svaret for, klappede perfekt. Programmet 

omfattede 15-20 foredrag (på engelsk og 

fransk), ca. hælften om heraldiske emner, 

modtagelse hos Kongen på Stockholm Slot, 

udflugter, studiebesøg, teateraftener, re

ceptioner, middage m. m. En række særligt 

arrangerede heraldiske udstillinger fortje

ner at nævnes specielt: 
På Stockholms Stadsmuseum .Stock

holms Vapen. og .Svenske heraldiske Ex

librisc. På Kung!. Armemuseum .Land

skapsvapen i svenska Fliltteckenc. På Nor

diska Museet .Sllikten och Vapnetc. Og 

på Statens Historiska Museum .Rikets 

Vapen och Flaggac; især denne sidste var 

en fremragende udstilling af meget stor 

heraldisk in teresse . 
Blandt de resolutioner Kongressen ved

tog før sin afslutning, var især en opfor

dring til, at så mange lokale heraldiske 

foreninger som muligt tilsluttede sig den 

internationale fælles-organisation Archiv, 

um Heraldicum i Schweiz, hvem man til

lige overlod at lade udarbejde en inter

national rettesnor for korrekt blasonering 
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Milldre Meddelel.ler 

vis i Edinburgh, hvortil der foreligger en 
invitation fra det kgl. skotske heroldskol
legium, The Court of tile Lord Lyon King 
of Arms_ De tidligere fire kongresser hold
tes i Barcelona 1928, Rom og Napoli 1953, 
Madrid 1955 og Bruxelles 1958. 

S. T.A. 

Holbergs Vdbell. En Tilfeielse 
I anledning av min artikk~1 i Heraldisk 
Tidsskrift nr. I om Ludvig Holbergs vll
ben, har overbibliotekar Torben Glahll 
v<ert sA elskverdig II tilstille mig nogen 
oplysninger, som tillater mig II rette et 
par feil og supplere mine meddelelser pll 
et vesentlig punkt. 

Overbibliotekar Glahn fremholder for 
det f~rste, at det allikevel er korrekt, at 
Holbcrg blev baron 6. mars 1747, og 
ikke 1749, som det star i adclsleksikonet. 
Baroniseringen ma sees i forbindelse med 
Holbergs donasjoner til Sor~ Akademi, 
og da dette blev innviet 26. juli 1747, 
var Holberg til stede som baron. Torben 
Glahn henviser her bl. a. til A. Glahn : 
.Sorp Akademi og ~iolberg., 1925, p. 27_ 

Hvad angAr det av Holberg egenhendig 
plltegnede utkast til et vllben (se figur 
2 B i min artikkel), 511 finnes dette ikke 
i Lensarkivet, men opbevares i Sor~ Aka
demis Bibliotek. 

Om Mareus Hagga:us Frawen (Frauen) 
og hans famnie kan overblbliotekar 
Glahn bl. a. meddele ~Igende: Holbergs 
vennskabelige forhold til Frawen, som 
var gift med en s~ster til den i min ar
tikkel nevnte Johan Esehild Falsen, er 
velkjent. Frawens s~nn, Christian Valen
tin Frauen (1717-60), valgte i 1736 Hol 
berg til sin privatpr~ceeptor og blev i 
1753 gift med Holbergs spsters~nns dat
ter. Om Holbergs forhold til familien 
Frauen se Holberg-Arbog 1920, p. 80-89_ 

Takket va:re disse oplysninger mA jeg 
si formodningen bestyrkes om at Hol 
berg har hatt Frawens vllben for pie, da 
han form et idcen til sitt eget. Det er 
interessant A se hvordan Holberg her 
har kunnet benytte et forbillede, men 
har gjort det pA en mate, som mll sie~ 

A v<ere suveren. Hails Krag. 
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Nya Slaktvapen 
Trulssoll . Antaget av lantbrukaren 

Lennart Trulsson, SkogAsa, Lovestad. 
Sk6ld: delad av guld, vari tvA bjalkvis 
stallda, avhuggna grona vildsvinshuvu
den med rod bevaring, oeh gront vari 
tre lindblad av guld ordnade 2 oeh I. 
Hjdlm: sluten, med hjalmtaeket invan
digt av guld oeh utvandigt gront, vulst 
av guld och gront, samt som hjalmpryd
nad tvA hjorthorn delade av guld oeh 
gront, oeh mellan dem ett uppvaxande 
lindblad av guld. Valsprllk: SkogAsa 
(gll rdsnamn). 

Vapenbilden anknyter till slaktgArdens 
oeh innehavarens produktionsinriktning. 

Cervin. Antaget av civilekonom Knut 
A. Cervin i Lerum. Vapenbilden allu
derar pA slaktens tidigare generationer, 
som varit sjoman oeh fiskare. Sk6ld: i 
fait av guld en rod stam vari ett fisknat 
av guld oeh darur en uppskjutande rod 
treudd. Hjiilm: sluten, med hjalmtaeke 
invandigt av guld oeh utvandigt rott, 
oeh som hjalmprydnad en uppskjutande 
rod treudd mellan tvA Aror av guld. En 
yngre gren av slakten fOr som hjalmpryd-
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vis i Edinburgh, hvortil der foreligger en 
invitation fra det kgl. skotske heroldskol
legium, The Court of tile Lord Lyon King 
of Arms_ De tidligere fire kongresser hold
tes i Barcelona 1928, Rom og Napoli 1953, 
Madrid 1955 og Bruxelles 1958. 

S. T.A. 

Holbergs Våben. En Tiljøielse 
I anledning av min artikk~1 i Heraldisk 
Tidsskrift nr. I om Ludvig Holbergs vll
ben, har overbibliotekar Torben GlahIl 
vært så elskverdig li tilstille mig nogen 
oplysninger, som tilla ter mig å rette et 
par feil og supplere mine meddelelser pli 
et vesentlig punkt. 

Overbibliotekar Glahn fremholder for 
det første, at det allikevel er korrekt, at 
Holberg blev baron 6. mars 1747, og 
ikke 1749, som det står i adclsleksikonet. 
Baroniseringen må sees i forbindelse med 
Holbergs donasjoner til SorØ Akademi, 
og da dette blev innviet 26. juli 1747, 
var Holberg til stede som baron. Torben 
Glahn henviser her bl. a. til A. Glahn : 
.Sorø Akademi og ~iolberg" 1925, p. 27_ 

Hvad angår det av Holberg egenhendig 
plItegnede utkast til et vllben (se figur 
2 B i min artikkel), sll finnes dette ikke 
i Lensarkivet, men opbevares i SorØ Aka
demis Bibliotek. 

Om Marcus Haggæus Frawen (Frauen) 
og hans famnie kan overbibliotekar 
Glahn bl. a. meddele f.ølgende: Holbergs 
vennskabelige forhold til Frawen, som 
var gift med en søster til den i min ar
tikke! nevnte Johan Eschild Falsen, er 
velkjent. Frawens sØnn, Christian Valen
tin Frauen (1717-60), valgte i 1736 Hol 
berg til sin privatpræeeptor og blev i 
1753 gift med Holbergs søstersønns dat
ter. Om Holbergs forhold til familien 
Frauen se Holberg-Arbog 1920, p. 80-89_ 

Takket være disse oplysninger må jeg 
si formodningen bestyrkes om at Hol 
berg har hatt Frawens våben for øie, da 
han formet ideen til sitt eget. Det er 
interessant å se hvordan Holberg her 
har kunnet benytte et forbillede, men 
har gjort det på en molte, som må sie~ 

å være suveren. Halls Krag. 
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Nya Slaktvapen 
Trulsson . Antaget av lantbrukaren 

Lennart Trulsson, Skogåsa, Lovestad. 
Skold: delad av guld, vari två bjalkvis 
stalIda, avhuggna grona vildsvinshuvu
den med rod bevaring, oeh gront vari 
tre lindblad av guld ordnade 2 oeh I. 
Hjdlm: sluten, med hjalmtaeket invan
digt av guld oeh utvandigt gront, vulst 
av guld och gront, samt som hjalmpryd
nad två hjorthorn delade av guld oeh 
gront, oeh mellan dem ett uppvaxande 
lindblad av guld. Valsprt'lk: Skogåsa 
(gårdsnamn). 

Vapenbilden anknyter till slaktgårdens 
oeh innehavarens produktionsinriktning. 

Cervin. Antaget av civilekonom Knut 
A. Cervin i Lerum. Vapenbilden allu
derar på slaktens tidigare generationer, 
som varit sjoman oeh fiskare. Skold: i 
fait av guld en rod stam vari ett fisknat 
av guld oeh darur en uppskjutande rod 
treudd. Hjdlm: sluten, med hjalmtaeke 
invandigt av guld oeh utvandigt rott, 
oeh som hjalmprydnad en uppskjutande 
rod treudd mellan två åror av guld. En 
yngre gren av slakten fOr som hjalmpryd-



nad juristsymbolen (svard och v~g) i 
guld. 

Bergkvist . Antaget av posttjansteman. 
nen Sture Bergkvist, Malmo. Slakten har· 

Mindre Meddelelser 

stammer fr~n Ask socken i Sk~ne. Soc· 
kennamnet betyder enligt Ortnamnsarki
vet i Lund helt enkelt tradet ask. Slak
tens tidigare generationer har varit sol
dater yid Kungl. Wendes regemente i 
Kristianstad, som for en lindorm i vap
net . Sk6ld: i batt faIt tv~ viq basen 
sammanvuxna askblad ay guld och dar
over en stortad spets av guld vari ett 
batt, avhugget drakhuvud med rod be
varing. Hjlilm : sluten, med hjalmtacket 
invandigt av guld och utvandigt bl~tt, 

vu 1st guld och batt, samt som hjalm
prydnad tv~ uppvaxande askblad av guld. 

Tufvesson. Antaget av lantbrukaren 
Theodor Tufvesson, Hagestaborg, Lode
rup. Sk6ld: i rott faIt en medelst en 

tinnskura bildad stam av silver och dar
ur tre uppvaxande kornax av guld. 
Hjlilm: sluten, med hjalmtacket invan
digt av silver och utvandigt rott, vulst 
av silver och rott, samt som hjalmpryd
nad tv~ ox horn kluvna medelst en tinn
skura, dexter av silver och rott, sinister 
av rott och silver, och mellan dem ett 
uppvaxande kornax av guld. Valsprdk: 
Hagestaborg (g~rdsnamn). 

Tinnskuran syftar p~ den gamla bor
gen i Hagestad. 

Vapnen ar komponerade och utforda 
av J. Raneke. 
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stammer från Ask soeken i Skåne. Soe· 
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Kristianstad, som for en lindorm i vap
net . Skold: i blått faIt två viq basen 
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over en stOrtad spets av guld vari etl 
blåtl, avhugget drakhuvud med rod be
varing. Hjiilm : sluten, med hjalmtaeket 
invandigt av guld oeh utvandigt blått, 
vulst guld oeh blått, samt som hjalm
prydnad två uppvaxande askblad av guld. 

Tufvesson. Antaget av lantbrukaren 
Theodor Tufvesson, Hagestaborg, Lode
rup. Skold: i rott faIt en mede1st en 

tinnskura bildad stam av silver oeh dar
ur tre uppvaxande kornax av guld. 
Hjiilm: sluten, med hjalmtaeket invan
digt av silver och utvandigt rolt, vulst 
av silver oeh rott, samt som hjalmpryd
nad två oxhorn kluvna mede1st en tinn
skura, dexter av silver oeh rott, sinister 
av rolt oeh silver, oeh mellan dem ett 
uppvaxande kornax av guld. Valsprdk: 
Hagestaborg (gårdsnamn). 

Tinnskuran syftar på den gamla bor
gen i Hagestad. 

Vapnen ar komponerade oeh utforda 
av J. Raneke. 
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Heraldiske Samlere 
Rundt omkring i Skandinavien findes del' 
uden tvivl adskillige samlere af heraldiske 
objekter: sigl, exlibris, frim<erker, kiste
plader, porcel<en, glas, bpger med super
exlibris, vllbengengivelser i almindelighed 
osv. I det hllb at kunne medvirke til kon
takt mellem disse samlere, hvoraf mange 
mllske hidtil har v<eret uden kendskab til 
ligesindede, har to af Heraldisk Selskabs 
medlemmer, Ole Rostock og Olaf Kirstein , 
forcslllet at oprette en Samler-central, et 
tilbud som Selskabet har taget imod med 
stor gl<ede. 

Fremgangsmllden er, at inleresserede op
giver deres navn og samler-omrllde til 
Centralen, som udarbejder et kartotek her
over. Kartotekets oplysninger stllr selvsagt 
til rlldighed for enhver, og dersom in teres
sen er tilstr<ekkelig stor, vii kommende 
numre af Heraldisk Tidsskrift indeholde 
navne og nyt fra Samlercentralen. 

Centralens effeklivitet kan yderligere 
pges, om samlerne indsender !ister over 
dubletter, og over objekter som de spe
cielt spger. 

Samlercentralens adresse er: Lmge Olaf 
Kirst ein, N9irre Farimagsgade 41, K9iben 
havn K. 

Nyt dansk Storkormlben 
marts 1960 fik tidligere Formand for 

Statens For!igsinstitution, Departements
chef Erik Dreyer tildelt Storkorset af 
Dannebrog. 

Der eksisterer flere sl<egter Dreyer, og 
der kendes fra <eldre tid i hvert fald 
3-4 forskellige Dreyer-vllbener. Den fpr
ste kendte mand af Departementschef 
Dreyers sla:gt var kunstdrejer i Odense 
Hans Simmensen Dreyer (dliki 1703), som 
i sit signet fprte et flammende hjerte. 
Hans ~n, Kancellirlld Jens Hansen 
Dreyer (dpd 1753), fprte et vllben med 
-to dansende kvinderc . Departementschef 
Dreyer havde imidlertid aldrig selv brugt 
noget af disse vllbenm<erker, og foretrak 
at lade sig tegne et helt nyt vllbenskjold. 

Det vllben som den nye storkorsridder, 
efter forslag fra undertegnede, besluttede 
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Departementschet Erik Dreyers viiben 
pd pladen, som skal hamge i Frederiks
borg Slotskirke. Det er udf9irt af Ordens-

kapitlets vdbenmaler, Fram. Sedivy. 

sig til, ses pi billedet: lodret delt af 
rlikit og guld, heri en sparre af modsat 
farve; i pverste dexter hjprne en spiv 
ibsskal. Hjelmfigur: en rpd opadvendt 
krumpasser med en guld kugle mellem 
spidserne. Hjelmk<ede: rlikit og guld. 
Valgsprog: _ Ved forenede Kr<efterc, Viri
bus unitis. 

VlIbenet skal anskue!iggpre dette: at 
sill bro over mods<etninger (forligsman
den) . Som farver er valgt de to kpnneste 
og varmeste heraldiske farver, men vii 
man l<egge noget idem, kan man sigc, 
at det er de kg!. oldenborgske farver og 
derfor anstllr sig for den, hvis karriere 
er forlpbet i statens tjeneste. Rpdt og 
guld er i pvrigt ogsi Herluf Trolles 
Carver. 

Ibsskallen liver op i et vllben, som 
ellers mllske ville v<ere lige enkelt nok. 
Den er inspireret af Birgitte Gpyes vll
ben. Departementschef Dreyer er student 
fra Herlufsholm og formand for Herlo
vianersamfundet. Herlufsholm Skole er 
som bekendt stiftet af Herluf Trolle ng 
Birgitte Gpye. 
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Heraldiske Samlere 
Rundt omkring i Skandinavien findes der 
uden tvivl adskillige samlere af heraldiske 
objekter: segl, exlibris, frimærker, kiste
plader, porcelæn, glas, bøger med super
exlibris, våbengengivelser i almindelighed 
osv. I det håb at kunne medvirke til kon
takt mellem disse samlere, hvoraf mange 
måske hidtil har været uden kendskab til 
ligesindede, har to af Heraldisk Selskabs 
medlemmer, Ole Rostock og Olaf Kirstein , 
foreslået at oprette en Samler-central, et 
tilbud som Selskabet har taget imod med 
stor glæde. 

Fremgangsmåden er, at interesserede op
giver deres navn og samler-område til 
Centralen, som udarbejder et kartotek her
over. Kartotekets oplysninger står selvsagt 
til rådighed for enhver, og dersom interes
sen er tilstrækkelig stor, vil kommende 
numre af Heraldisk Tidsskrift indeholde 
navne og nyt fra Samlercentralen. 

Centralens effektivitet kan yderligere 
øges, om samlerne indsender lister over 
dubletter, og over objekter som de spe
cielt søger. 

Samlercentralens adresse er: Læge Olaf 
Kirst ein, NØrre Farimagsgade 41, Køben 
havn K. 

Nyt dansk Storkorsvåben 
marts 1960 fik tidligere Formand for 

Statens Forligsinstitution, Departements
chef Erik Dreyer tildelt Storkorset af 
Dannebrog. 

Der eksisterer flere slægter Dreyer, og 
der kendes fra ældre tid i hvert fald 
3-4 forskellige Dreyer-våbener. Den før
ste kendte mand af Departementschef 
Dreyers slægt var kunstdrejer i Odense 
Hans Simmensen Dreyer (død 1703), som 
i sit signet førte et flammende hjerte. 
Hans søn, Kancelliråd Jens Hansen 
Dreyer (død 1753), førte et våben med 
.to dansende kvinder« . Departementschef 
Dreyer havde imidlertid aldrig selv brugt 
noget af disse våbenmærker, og foretrak 
at lade sig tegne et helt nyt våbenskjold. 

Det våben som den nye storkorsridder, 
efter forslag fra undertegnede, besluttede 
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Departementschef Erik Dreyers våben 
pd pladen, som skal hænge i Frederiks
borg Slotskirke. Det er udfØrt af Ordens-

kapitlets vdbenmaler, Franz Sedivy. 

sig til, ses på billedet: lodret delt af 
rødt og guld, heri en sparre af modsat 
farve; i øverste dexter hjørne en sølv 
ibsskal. Hjelmfigur: en rød opadvendt 
krumpasser med en guld kugle mellem 
spidserne. Hjelmkæde: rødt og guld. 
Valgsprog: • Ved forenede Kræfter«, Viri
bus unitis. 

Våbenet skal anskueliggøre dette: at 
slå bro over modsætninger (forligsman
den) . Som farver er valgt de to kønneste 
og varmeste heraldiske farver, men vil 
man lægge noget i dem, kan man sige, 
at det er de kg!. oldenborgske farver og 
derfor anstår sig for den, hvis karriere 
er forløbet i statens tjeneste. Rødt og 
guld er i øvrigt også Herluf Trolles 
farver . 

Ibsskallen liver op i et våben, som 
ellers måske ville være lige enkelt nok. 
Den er inspireret af Birgitte Gøyes vå
ben. Departementschef Dreyer er student 
fra Herlufsholm og formand for Herlo
vianersamfundet. Herlufsholm Skole er 
som bekendt stiftet af Herluf Trolle ng 
Birgitte Gøye. 



.1 ~vrigt., siger forslaget, .er det mo
deme syn pll heraldik, at aIt skal be
tyde, anskueligg~re, eller symbolisere et 
eller andet, et vildspor. Hvis et vllben 
er klart og k~nt, tiltaler ejeren, og ikke 
kan mistages for noget andet vllben, er 
dette nok .• 

Hjelmfigurens smukke krumpasser og 
kugle er et gammelt dreje1··emblem. En. 
krumpasser er et af drejerens vigtigste 
redskaber, og krumpasseren med kuglen 
findes i seks af de bevarede otte danske 
drejerlavs-segl (det .eldste fra 1600·tallet). 
Den tidligere n.evnte Jens Hansen Dreyer, 
s~n af drejeren i Odense, f~rte en krum
passer + kugle som hj.elmfigur i sit 
vllbensignet. 1 • Vllbenf~rende SI;egter. 2. 
bind side 236 beskrives denne ganske vist 
som .to mod hinanden vendte komsegl 
med spidseme indborede i en rund 
frugt., men det er blot en af de mis
forstllelser, som er sll almindelige i he-
raldikken. S. T. A. 

Ny dansk Mont 
Vi er ikke i Danmark forv.ent med smuk 
heraldik pll Yore m~nter (eller smukke 
m~nter, ell er smuk heraldik, i det hele 
taget). Derfor mll vi v.ere glade for, at 
kongevllbenet pll de nye femkrone-styk
ker, hvoraf de f~rste 5 millioner eks
emplarer bliver sat i oml~b i november 
1960, er et stort fremskridt i forhold til 
vor tids tidligere m~ntvllbener, ja vist
nok er den p.eneste udformning af den 
nuv.erende konges vllben som eksisterer. 
Vllbenet er udf~rt af Den kg!. M~nts 

medalj~r Harald Salomon, i samrlld med 
Statens heraldiske Konsulent. 

Det nye danske femkrone-stykke. Det er 
af hvidt metal (kobbernikkel) og 33 mil

limeter i diameter. 

Mindre Meddelelser 

Femkronens kongevaben i neerbillede. 
Skjoldets form er peen; felterne er kf'mt 
fyldt; l~verne er gode; og iseer det lige 
kors er en star forbedring sammenlignet 
med tidligere udformningers svajede 
kors. Forslag til yderligere forbedringer: 
et kors helt uden udsvajning, altsa med 
parallelle sider pa armene helt til skjol
dets kant, sadan som det sa ud fra Erik 
af Pommern indf~rte det, til Christian 5. 
eendrede det efter sin nyoprettede ordens 
svajede kors; en bedre tegnet bj~rn i fel
tet for Gr~nland (se f. eks. Hvem-Hvad
Hvor 1961); og Holstens forvr~vlede fi
gur f~rt titbage til det oprindelige, brit
lante .neeldeblad., den takkede skjold
bort, si1ledes som det f. eks. er sket i 

Tyskland. 

Virkeligt smukt kan det 13-feItede 
kongevllben imidlertid n.eppe nogen sin
de blive. If~lge Grundlovens § 26 er det 
kongen som har ret til at sill m~nt, hvil
ket medf~rer retten til at anbringe 
kongevllbenet pll m~nteme. Men en ret 
er jo ikke det samme som en pligt. 
Fremtidige m~nter vii i h~j grad vinde 
.estetisk ved at fll kongevllbenet udskiftet 
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.1 øvrigt-, siger forslaget, .er det mo
derne syn på heraldik, at alt skal be
tyde, anskueliggØre, eller symbolisere et 
eller andet, et vildspor. Hvis et våben 
er klart og kØnt, tiltaler ejeren, og ikke 
kan mistages for noget andet våben, er 
dette nok.-

Hjelmfigurens smukke krumpasser og 
kugle er et gammelt dreje1··emblem. En. 
krumpasser er et af drejerens vigtigste 
redskaber, og krum passeren med kuglen 
findes i seks af de bevarede otte danske 
drejerlavs-segl (det ældste fra 1600·taIlet). 
Den tidligere nævnte Jens Hansen Dreyer, 
sØn af drejeren i Odense, fØrte en krum
passer + kugle som hjælmfigur i sit 
våbensignet. 1 • VåbenfØrende Slægter- 2. 
bind side 236 beskrives denne ganske vist 
som .to mod hinanden vendte kornsegl 
med spidserne indborede i en rund 
frugte, men det er blot en af de mis
forståelser, som er så almindelige i he-
raldikken. S. T. A. 

Ny dansk Mønt 
Vi er ikke i Danmark forvænt med smuk 
heraldik på vore mønter (eller smukke 
mønter, eller smuk heraldik, i det hele 
taget). Derfor må vi være glade for, at 
kongevåbenet på de nye femkrone-styk
ker, hvoraf de første 5 millioner eks
emplarer bliver sat i omløb i november 
1960, er et stort fremskridt i forhold til 
vor tids tidligere møntvåbener, ja vist
nok er den pæneste udformning af den 
nuværende konges våben som eksisterer. 
Våbenet er udført af Den kg!. Mønts 
medaljør Harald Salomon, i samråd med 
Statens heraldiske Konsulent. 

Det nye danske femkrone-stykke. Det er 
af hvidt metal (kobbernikkel) og 33 mil

limeter i diameter. 

Mindre Meddelelser 

Femkronens kongevåben i nærbillede. 
Skjoldets form er pæn; felterne er kØnt 
fyldt; lØverne er gode; og især det lige 
kors er en stor forbedring sammenlignet 
med tidligere udformningers svajede 
kors. Forslag til yderligere forbedringer: 
et kors helt uden udsvajning, altså med 
parallelle sider på armene helt til skjol
dets kant, sådan som det så ud fra Erik 
af Pommern indfØrte det, til Christian 5. 
ændrede det efter sin nyoprettede ordens 
svajede kors; en bedre tegnet bjørn i fel
tet for Grønland (se f. eks. Hvem-Hvad
Hvor 1961); og Holstens forvrøvlede fi
gur fØrt tilbage til det oprindelige, bril
lante .nældeblad-, den takkede skjold
bort, således som det f. eks. er sket i 

Tyskland. 

Virkeligt smukt kan det 13-feltede 
kongevåben imidlertid næppe nogen sin
de blive. Ifølge Grundlovens § 26 er det 
kongen som har ret til at slå mønt, hvil
ket medfører retten til at anbringe 
kongevåbenet på mønterne. Men en ret 
er jo ikke det samme som en pligt. 
Fremtidige mønter vil i høj grad vinde 
æstetisk ved at få kongevåbenet udskiftet 
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Mindre Meddelelser 

med rigsvllbenet (.det lille rigsvllben e), 
der nemlig kan udfl<lres som en I<ljenlyst. 
Og dette vllben er sandelig ogsll, eller 
rettere sagt: fpl'St og fremmest Kongen 
at Danmarks vllben. 

Det kan oplyses, at det blot er mpnler 
som er kgl. dom<ene. Sedler udstedes af 
Nationalbanken og mll kun b<ere rigs· 
vllbenet, altsll de tre Ipver. 

S. T.A. 

Dansk Bog Ira 1763 
Ole Rostock, som ejer Danmarks sikkert 
stprste private samling af heraldisk litle
ratur, har gjort en opdagelse, som for
tjener at om tales. 

Det drejer sig om en Iille bog pA 190 
sider. • Kort Begreb af alle Vid·enskaber, 
at blUge for Ungdommen af begge Kipn. 
Af tydsk oversat paa Dansk efter den 
fierde i Berlin udkomne Edition af 
C.F.T.e, Kpbenhavn 1763, 2. udgave 1775, 
3. udgave 1788. Det 20. kapitel, side 157· 

167, handler .Om Vaaben·Konstene og 
hertil hprer en kobberstukken tavle for
rest i bogen. Det 21. og sidste kapitel 
handler om ridderordener. 

Det er imidlertid ikke for indholdets 
skyld, at bogen n<evnes her. Noget af 
det er fornuftigt og rig~igt, andet er 
gaIt (ordet herold forkl~Tes f. eks. som: 
.beym Heer old, det er, som vare blevne 
gamle ved Armeene), intet af det har 
s<erlig interesse. NlIr den Iille bog kan 
gpre krav pll vor opm<erksomhed, skyldes 
det noget Qelt andet: dens 20. kapitel 
synes at v<ere del fprsle eksempel pd 
dansk pd en fremstilling at heraldikken 
i almindelighed. Det er i alle fald det 
<eldste i pjeblikket kendte, hele 79 lIr 
tidligere end det fprste som er medtaget 
i .Bibliografi over Dansk Heraldike, 
1958, nemlig C. N. Schwachs .Crundriss 
af Heraldikkene, side 123-170 i .Udsigt 
over de tre nordiske Rigers Myntv<esene, 
Trondhjem 1842. 

S. T.A. 

HERALDISK TIDSSKRIFT 

udgives af Heraldisk Selskab. Kontingent inkl. abonnement: da. kr. 20/sv. kr. 16 om lIret; 
eUer da. kr. 2oo/sv. kr. 160 en gang for alle. Abonnement alene: da. kr. 15/sv. kr. 12 
om lI ret portofrit. Postkonti (Societas Heraldica Scandinavia): dansk 1123.74; norsk 

993.30; svensk 7.43.35. 

Redaktionsudvalg: 

Redaktl<lr Sven Tito Achen, Kong Ceorgsvej 52, 5. sal, Kpbenhavn F. (Selskabets sekre
t<er). 

Amtsfuldm.-egtig, cand. jur. Ernst Verwohlt, Npkkedalen 5, Herlev, Danmark (Selskabets 
formand) . 

Kgl. Ordenshistoriograf, Administrator, Dr. phil. Albert Fabritius, Emiliegade 6, Kpben-
havn V. 

Hovkamrerare Arvid Berghman, Nybytorpsvagen 20, Djursholm 2, Sverige. 
For[atteren Hans Krag, Alo, Kristiansand S, Norge. 
Kontorschef Custaf \'on Numers, Topeliusgatan 9 A, Helsingfors·Tulo, Finland. 

Medarb ejdere i delte nummer: 

Statsheraldikern, Kammarherre C. C. U. Scheffer, Heraldiska Sektionen, Riksarkivet, 
Munkbron 11 , Stockholm C. 

Fil. dr. Heribert Seitz, Styresman fOr Kungl. Armemuseum, Stockholm 7. 
Tegner Cotfred l\fortensen, Heimdalsgade 5, 2. sal, Kpbenhavn N. 
Civilingenipr Henrik Berner, Tuborgvej 14, Hellerup, Danmark. 
Rek lamchef Jan Raneke, Vallgatan 3, Lomma, S\·erige. 
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Mindre Meddelelser 

med rigsvåbenet (.det lille rigsvåben.), 
der nemlig kan udfØres som en øjenlyst. 
Og dette våben er sandelig også, eller 
rettere sagt: føl'St og fremmest Kongen 
af Danmarks våben. 

Det kan oplyses, at det blot er mønter 
som er kgl. domæne. Sedler udstedes af 
Nationalbanken og må kun bære rigs· 
våbenet, altså de tre løver. 

S. T.A. 

Dansk Bog fra 1763 
Ole Rostock, som ejer Danmarks sikkert 
største private samling af heraldisk litte
ratur, har gjort en opdagelse, som for
tjener at omtales. 

Det drejer sig om en lille bog på 190 
sider. • Kort Begreb af alle Vid·enskaber, 
at blUge for Ungdommen af begge Kiøn. 
Af tydsk oversat paa Dansk efter den 
fierde i Berlin udkomne Edition af 
G.F.T .• , København 1763, 2. udgave 1775, 
3. udgave 1788. Det 20. kapitel, side 157· 

167, handler .Om Vaaben·Konsten. og 
hertil hører en kobberstukken tavle for
rest i bogen. Det 21. og sidste kapitel 
handler om ridderordener. 

Det er imidlertid ikke for indholdets 
skyld, at bogen nævnes her. Noget af 
det er fornuftigt og rig~igt, andet er 
galt (ordet herold forkl~Tes f. eks. som: 
.beym Heer old, det er, som vare blevne 
gamle ved Armeen.), intet af det har 
særlig in teresse . N år den lille bog kan 
gøre krav på vor opmærksomhed, skyldes 
det noget Qelt andet: dens 20. kapitel 
synes at være det første eksempel pli 
dansk pli en fremstilling af heraldikken 
i almindelighed. Det er i alle fald det 
ældste i øjeblikket kendte, hele 79 år 
tidligere end det første som er medtaget 
i .Bibliografi over Dansk Heraldik., 
1958, nemlig C. N. Schwachs .Grundriss 
af Heraldikken., side 123-170 i .Udsigt 
over de tre nordiske Rigers Myntvæsen., 
Trondhjem 1842. 

S. T.A. 

HERALDISK TIDSSKRIFT 

udgives af Heraldisk Selskab. Kontingent inkl. abonnement: da. kr. 20/sv. kr. 16 om året; 
eJler da. kr. 2oo/sv. kr. 160 en gang for alle. Abonnement alene: da. kr. 15/sv. kr. 12 
om året portofrit. Postkonti (Societas Heraldica Scandinavia): dansk 1123.74; norsk 

993.30; svensk 7.43.35. 

Redaktionsudvalg: 

Redaktør Sven Tito Achen, Kong Georgsvej 52, 5. sal, København F. (Selskabets sekre
tær). 

Amtsfuldmægtig, cand. jur. Ernst Verwohlt, Nøkkedalen 5, Herlev, Danmark (Selskabets 
formand) . 

Kgl. Ordenshistoriograf, Administrator, Dr. phil. Albert Fabritius, Emiliegade 6, Køben-
havn V. 

Hovkamrerare Arvid Berghman, Nybytorpsvagen 20, Djursholm 2, Sverige. 
Forfatteren Hans Krag, Alo, Kristiansand S, Norge. 
Kontorschef Gustaf \'on Numers, Topeliusgatan 9 A, Helsingfors·Tolo, Finland. 

Medarb ejdere i dette nummer: 

Statsheraldikern, Kammarherre C. G. U. Scheffer, Heraldiska Sektionen, Riksarkivet, 
Munkbron II , Stockholm C. 

Fil. dr. Heribert Seitz, Styresman fOr Kungl. Armemuseum, Stockholm 7. 
Tegner Gotfred Mortensen, Heimdalsgade 5, 2. sal, København N. 
Civilingeniør Henrik Berner, Tuborgvej 14, Hellerup, Danmark. 
Rek lamchef Jan Raneke, Vallgatan 3, Lomma, S\·erige. 
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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 
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ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal. 
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