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Ny Heraldisk Litteratur 

K onger og Krokodiller 

Bind 8 af Kulturhistorisk leksikon for 
nordisk middelalder, sam udkom i april 
1964, indeholder en r<ekke artikler af ind
Iysende interesse for heraldikere: Konge
og fyrstebilder, Kongesegl, Kontrasegl, 
Kors, KorstAg, Krigsrop, Klisti vapen, 
Kristussymboler, Krona, Kvinnosigill m. 
m. Men tillige opdager den grundige l<e
ser, at adskillige andre artikler, sam ikke 
umiddelbart skulle synes at anga vort 
studium, alligevel viser sig at gemme op· 
lysninger, som i h~j grad belyser heral
dikken. Det g<elder f. eks. sa forskellige 
stikord som: Kristi fern sar, Kronhjort og 
Krokodil. 

Tidligere bind af leksikonnet har v<eret 
omtalt i HT 4/177 og 8/329. I HT llT. 8 
aftryktes tillige artiklen om K lostersegl. 

S. T.A. 

Sllensk Heraldisk Nogle 

Bare et par maneder efter at Heraldisk 
Tidsskrift havde bragt vejledningen i 
. Identifieering af ukendte vabencr«, ud
kom en bog, som i sig forener n<esten alt 
fra de der n<evnte svenske hj<elpemidJer 
(se HT 9/405), nemlig Frithiof Dahlby: 
.Svensk heraldisk uppslagsbok. Lexikon 
over svenska skoldemarken tillhorande 
samtliga pii Riddarhuset introducerade 
atter samt icke introducerade atter« (Bon
niers 1964; 238 sider; indb. 72 Skr., halvfr. 
92 Skr.). 

Frithiof Dahlby har tidligere udsendt 
b~ger om religi~s sym!Jolik, bl. a. den 
glirmende .De heliga teeknens h emlig
het« (HT 8/367). De mange anonyme 
begravningsvabener i svenske kirker var 
arsagen til, at han gay sig i kast med en 
ny, stor opgave: at udarbejde en h eraldisk 
n~gle til svenske adelss lcegters vabener, i 
alt opimod 3800. Med hans bog har vi 
nu - sam statsheraldikem C. G. U. Schef
fer skriver i sit forord - . lasningen pa 
den faseinerande uppgiften att ge ett 

namn at den anonyme vapeninnehavaren, 
antingen han vilar under kyrkohallen . 
stoItserar pa ett portratt, har smyckat 
portalen till sitt h us, svingat en silver
pokal, spisat pa en ostindisk tallrik, be
seglat en urkund ell er agt en god bok «. 

Dahlbys bog bygger fremor alt pa C. 
A. Klingspors .Sveriges ridderskaps oeh 
adels vapen bok« , 1890, men tillige pa 
zeldre svenske vabenbS'lger. I tvivlsfald er 
dens oplysninger hentet direkte fra de 
vabenbreve. som findes i Riddarhusets 
ark iv. Bogens titel er imidlertid vildle
den de, og pa to mader. Dels er den jo 
ikke en .heraldisk opslagsbog«, men en 
n~gle til bestemmelse af svenske adelsva
bener. Dels derved. at man a£ formule
ringen: .samtliga pa Riddarhuset intro
dueerade atter samt icke introducerade 
atter« ma fa den opfattelse. at v<erket 
omfatter vabeneme for aUe svenske adels
<etter. hvad enten disse er introdueerede 
eller ej. Men saIedes er det desv<erre ikke. 

Af ikke-introdueerede <etter er nogle 
medtaget. andre ikke, uden at der er 
gjort rede for, efter hviIke retningslin jer 
udvalget er foretaget. Af de danske adels
sl<egter i Skane. hvoraf mange forblev pa 
deres godser efter 1658, er kun fa taget 
med. F. eks. s~ger man forg<eves sl<egtcr 
som Gagge, Settwitz, Urup (se HT 7/ 291) 
ell er Grubbe, Gl'lye, Ul/stand, hvis vabe
ner ses i mange skanske kirker. H eller 
ikke ursvenske adelsvl'tbener er lOO pet. 
med. Den betydningsfulde middelalder
sI <egt, som gar under navnet .Leopard« 
ell er Magnus Marinassons att (se HT 
6/249) f. eks. er udeladt, men h~jde
punktet af udeladelsessynd tunle v<ere, at 
den navnkundigste og kanske mest ly
sende a£ alle svenske sl<egter, selveste 
Vasa-zetten. ikke er medl 

Selve n~glen er opbygget i tre hoved
afdelinger: l. Udelukkende heraldiske 
inddelinger, 2. Almindelige figurer i udelt 
skjold. 3. Kombinationer af heraldiske 
inddelinger og almindelige figurer. Inden 
for hver afdeling er de forskellige ind
delinger eller figurer ordnet alfabetisk. 
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Ny Heraldisk Litteratur 

K onger og Krokodiller 

Bind 8 af Kulturhistorisk leksikon for 
nordisk middelalder, som udkom i april 
1964, indeholder en række artikler af ind
lysende interesse for heraldikere: Konge
og fyrstebilder, Kongesegl, Kontrasegl, 
Kors, Korståg, Krigsrop, Klisti vapen, 
Kristussymboler, Krona, Kvinnosigill m. 
m. Men tillige opdager den grundige læ
ser, at adskillige andre artikler, som ikke 
umiddelbart skulle synes at angå vort 
studium, alligevel viser sig at gemme op· 
lysninger, som i høj grad belyser heral
dikken. Det gælder f. eks. så forskellige 
stikord som: Kristi fem sår, Kronhjort og 
Krokodil. 

Tidligere bind af leksikonnet har været 
omtalt i HT 4/177 og 8/329. I HT nr. 8 
aftryktes tillige artiklen om K lostersegl. 

S. T.A. 

Svensk Heraldisk Nøgle 

Bare et par måneder efter at Heraldisk 
Tidsskrift havde bragt vejledningen i 
.Identificering af ukendte våbener«, ud
kom en bog, som i sig forener næsten alt 
fra de der nævnte svenske hjælpemidler 
(se HT 9/405), nemlig Frithiof Dahlby: 
.Svensk heraldisk uppslagsbok. Lexikon 
over svenska skoldemarken tillhorande 
samtliga på Riddarhuset introducerade 
atter samt icke introducerade atter. (Bon
niers 1964; 238 sider; indb. 72 Skr., halvfr. 
92 Skr.). 

Frithiof Dahlby har tidligere udsendt 
bøger om religiØS sym!Jolik, bl. a. den 
glirmende .De heliga tecknens hemlig
het« (HT 8/367). De mange anonyme 
begravningsvåbener i svenske kirker var 
årsagen til, at han gav sig i kast med en 
ny, stor opgave: at udarbejde en heraldisk 
nØgle til svenske adelss lægters våbener, i 
alt opimod 3800. Med hans bog har vi 
nu - som statsheraldikem C. G. U. Schef
fer skriver i sit forord - .losningen på 
den fascinerande uppgiften att ge ett 

namn åt den anonyme vapeninnehavaren, 
antingen han vil ar under kyrkohallen . 
stoItserar på ett portratt, har smyckat 
portalen till sitt h us, svingat en silver
pokal, spisat på en ostindisk tallrik, be
seglat en urkund eller agt en god bok«. 

Dahlbys bog bygger fremfor alt på C. 
A. Klingspors .Sveriges ridderskaps och 
adels vapen bok«, 1890, men tillige på 
ældre svenske våben bØger. I tvivlsfald er 
dens oplysninger hentet direkte fra de 
våbenbreve. som findes i Riddarhusets 
ark iv. Bogens titel er imidlertid vildle
dende, og på to måder. Dels er den jo 
ikke en .heraldisk opslilgsbog«, men en 
nØgle til bestemmelse af svenske adelsvå
bener. Dels derved. at miln af formule
ringen: .samtliga på Riddarhuset in tro
ducerade atter samt icke introducerade 
atter« må få den opfattelse. at værket 
omfatter våbeneme for alle svenske adels
ætter. hvad enten disse er introducerede 
eller ej. Men således er det desværre ikke. 

Af ikke-introducerede ætter er nogle 
medtilget. andre ikke, uden at der er 
gjort rede for, efter hvilke retningslin jer 
udvalget er foretaget. Af de danske adels
slægter i Skåne. hvoraf mange forblev på 
deres godser efter 1658, er kun få taget 
med. F. eks. søger man forgæves slægter 
som Gagge, Settwitz, Urup (se HT 7/ 291) 
eller Grubbe, Gøye, Ul/stand, hvis våbe
ner ses i mange skånske kirker. Heller 
ikke ursvenske adelsvl'tbener er 100 pet. 
med. Den betydningsfulde middelalder
slægt, som går under navnet .Leopard« 
eller Magnus Marinassons att (se HT 
6/249) f. eks. er udeladt, men højde
punktet af udeladelsessynd turde være, at 
den navnkundigste og kanske mest ly
sende af alle svenske slægter, selveste 
Vasa-ætten. ikke er medl 

Selve nøglen er opbygget i tre hoved
afdelinger: l. Udelukkende heraldiske 
inddelinger, 2. Almindelige figurer i udelt 
skjold. 3. Kombinationer af heraldiske 
inddelinger og iIlmindelige figurer. Inden 
for hver afdeling er de forskellige ind
delinger eller figurer ordnet alfabetisk. 

435 



Litteratur 

Talrige benvisninger pger systemets hand
terlighed_ F_ eks_ kan det jo v<ere sV<ert, 
nar man ser et vaben med en tugl i, at 
afgpre hvilken fug!. Dahlby henviser der
for and, duva, talk, hok, kraka, papegoja, 
struts, svan osv_ til en stor, f<elles voliere 
med titlen fagel, og her lader de sig 
villigt fange. 

Til den egentlige npgle findes en ud
fprlig indholdsfortegnelse, og bade denne 
og npglen selv er gennemillustreret med 
vejledende, skematiske vabentegninger (i 
alt over 400; hertil 32 vabener i farver). 
Disse letfattelige vejviserskil te, an bragt 
hvor de gpr mest gavn: Illidt in de i de 
ellers ret uoverskuelige tekstkolonner, er 
en stor hj<elp og en nyhed inden for 
denne form for handbPger. De medvirker 
til det Dahlbyske systems effektivitet. Dog 
kr<ever etbvert system af denne art, at 
man s<etter sig grundigt ind i det, og 
afsnittet . Termer oeh forkortningarc bPl' 
l<eses omhyggeligt, fpr v<erket kan benyt
tes uden funktionsfej!. 

Dette afsnit indeholder i pvrigt termi
nologiske enkeltheder, som jeg ikke kan 
v<ere enig med forfatteren i, og ogsa pa 
et par andre lignende punkter men er jeg. 
at bans bog kan kritiseres, f. eks. nar han 
anbringer . bj<elke. og .to gange vandret 
delt. hver sit sted i systemet. Nar et sa
dant vaben er gengivet uden farver eller 
farveskravering, er det umuligt at se, om 
striben i mid ten skill er to felter af samme 
ell er af forskellig farve. 

Dog, det der kan peges pa af den slags 
er ikke vigtigt. Det afgprende for en bog 
af denne art, hvis formal er rent prak
tisk, er dens brugbarhed, og her synes 
Dahlbys Leksikon at v<ere den lettest an
vendelige heraldiske nPgle, som findes. 
Et eksempel: 

I en svensk bog fra 1738 sidder et alli
anee-exlibris uden tekst. Det dextre vt.ben 
viser to krydsede hjortevier, og vi slt.r 
op under . Skold med all man bild. Odelad 
skold., hvor vi pt. fa sekunder finder 
frem til hjorthorn. Herfra henvises vi til: 
. Horn (hjort), tva, korslagd . . .. Dohna 
G 65., dvs. den grevelige sl<egt Dohna, in
trodueeret pa Riddarhuset som nr. 65. 
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Dahlbys Lexikon fortceller os, at disse to 
vabenel' tilhl2ll'er slcegterne Dohna og de 
Geer. Del'eftel' kan en stamtavle give os 
nl2lglen til en rcekke initialer andetsteds i 
bogen. .H:U:D:G. ma betyde Hedvig 
Ulrika de Geer, som var gift med en 

Dolma. 

For det sinistre vt.bens vedkommende 
slar vi op under .Skold med allman bild 
[liljeme]. Av skuror avdelad skOld., og 
ved hj<elp af tekstens hj<elpsomme sma 
skabelon-vabener blader vi os pa et pje
blik frem til Ruta og videre til .Fem, 
den mellarsta belagd med lilja, tre .... 
de Geere. Af denne navnkundige sl<egt 
fin des fem grene, hvis vt.bener navnlig 
kendes fra hverandre pa hjelmene. Det er 
vi i dette tilf<elde afskaret fra, men nu 
da vi har begge alliance-vabenets slcegtel', 
er det en let sag, hvis vi pnsker det, at 
finde frem til de pag<eldende personer. 

Vi sender komminister og SHS-medlem 
Frithiof Dahlby en tak for hans mpje, 
som nu sparer os for megen ulejlighed.·) 

S.T.A. 

.) Jeg havde n<er glemt at fort<elle, at 
bogen naturligvis indeholder et navne
register, som - helt bortset fra sin nytte 
- er en fryd at fordybe sig i for hver den, 
som rives med af de f<enomenale svenske 
adelsnavne: Tigerklou, Stormcrantz, Silf
verpatron, Gyllengranat, Ridderstrale, 
Hummerhielm, Svinhufvud, Stalhammar, 
Strussenfelt, Pistolekors ... 

Litteratur 

Talrige henvisninger øger systemets hånd
tedighed_ F_ eks_ kan det jo være svært, 
når man ser et våben med en fug l i, at 
afgøre hvilken fugL Dahlby henviser der
for and, duva, falk, hak, kråka, papegoja, 
struts, svan osv_ til en stor, fælles voliere 
med titlen fågel, og her lader de sig 
villigt fange. 

Til den egentlige nøgle findes en ud
fØrlig indholdsfortegnelse, og både denne 
og nØglen selv er gennemillustreret merl 
vejledende, skematiske våben tegninger (i 
alt over 400; hertil 32 våbener i farver). 
Disse letfattelige vejviserskil te, an bragt 
hvor de gør mest gavn: midt inde i de 
ellers ret uoverskuelige tekstkolonner, er 
en stor hjælp og en nyhed inden for 
denne form for håndbøger. De medvirker 
til det Dahlbyske systems effektivitet. Dog 
kræver ethvert system af denne art, at 
man sætter sig grundigt ind i det, og 
afsnittet . Termer och forkortningarc bøl' 
læses omhyggeligt, før værket kan benyt
tes uden funktionsfejL 

Dette afsnit indeholder i øvrigt termi
nologiske enkeltheder, som jeg ikke kan 
være enig med forfatteren i, og også på 
et par andre lignende punkter mener jeg. 
at hans bog kan kritiseres, f. eks. når han 
anbringer . bjælke. og .to gange vandret 
delt. hver sit sted i systemet. Når et så
dant våben er gengivet uden farver eller 
farveskravering, er det umuligt at se, om 
striben i midten skiller to felter af samme 
eller af forskellig farve. 

Dog, det der kan peges på af den slags 
er ikke vigtigt. Det afgørende for en bog 
af denne art, hvis formål er rent prak
tisk, er dens brugbarhed, og her synes 
Dahlbys Leksikon at være den lettest an
vendelige heraldiske nøgle, som findes. 
Et eksempel: 

I en svensk bog fra 1738 sidder et a1li
ance-exlibris uden tekst. Det dextre våben 
viser to krydsede hjortevier, og vi slår 
op under . Skold med all man bild. Odelad 
skold., hvor vi på få sekunder finder 
frem til hjorthorn. Herfra henvises vi til: 
. Horn (hjort), två, korslagd . . .. Dohna 
G 65., dvs. den grevelige slægt Dohna, in
troduceret på Riddarhuset som nr. 65. 
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Dahlbys Lexikon fortæller os, at disse to 
våbenel' tilhøl'er slægterne Dohna og de 
Geer. Del'eftel' kan en stamtavle give os 
nøglen til en række initialer andetsteds i 
bogen. .H:U:D:G. må betyde Hedvig 
Ulrika de Geer, som var gift med en 

Dohna. 

For det sinistre våbens vedkommende 
slår vi op under .Skold med allman bild 
[liljerne]. Av skuror avdelad skOld., og 
ved hjælp af tekstens hjælpsomme små 
skabelon-våbener blader vi os på et øje
blik frem til Ruta og videre til .Fem, 
den mellarsta belagd med lilja, tre .... 
de Geerc. Af denne navnkundige slægt 
findes fem grene, hvis våbener navnlig 
kendes fra hverandre på hjelmene. Det er 
vi i dette tilfælde afskåret fra, men nu 
da vi har begge alliance-våbenets slægtel', 
er det en let sag, hvis vi Ønsker det, at 
finde frem til de pågældende personer. 

Vi sender komminister og SHS-medlem 
Frithiof Dahlbyen tak for hans møje, 
som nu sparer os for megen ulejlighed.·) 

S.T.A. 

.) Jeg havde nær glemt at fortælle, at 
bogen naturligvis indeholder et navne
register, som - helt bortset fra sin nytte 
- er en fryd at fordybe sig i for hver den, 
som rives med af de fænomenale svenske 
adelsnavne: Tigerklou, Stormcrantz, Silf
verpatron, Gyllengranat, Ridderstråle, 
Hummerhielm, Svinhufvud, Stålhammar, 
Strussenfelt, Pistolekors ... 



Ointroducerad Adel1964 

Denna utmarkta kalender, som redigeras 
av v1ir medlem, harolden yid KMO kam
marherre Erik T:son Uggla och var fore
mlH for en utfOrlig presentation i HT 
3/128, har utkommit i en ny upplaga 
(Uppsala 1963; 271 s_, 4 pL, 64 vapenilL; 
inb_ Skr. 28:-)_ Forutom den fortlopande 
bearbetningen, som resulterat i nya litte
raturhanvisningar, bor framh1illas det nu 
for fOrsta g1ingen intagna fullstandiga re
gistret over hittills utgivna tolv 1irgangar. 
En bra bok! 

LP-n_ 

Heraldik pa Arki'Jler 

Tre af de .Afhandlinger om aTkiver c , 

som Rigsarkivet i K~benhavn har udsendt 
i anledning af sit 75 1irs jubiheum i 1964 
(322 sider, Dkr. 30 indb_) tangerer emner 
af heraldisk eIler sigillografisk in teresse, 
og de er alle tre skrevet af SHS-medlem
mer. 

Konservator Niels Gdrtig skriver om 
.Rigsarkivets middelaldersegI, deres syg
domme og konserveringc, et omdde som, 
foruden et vidt drevet h1indelag, knever 
overraskende viden inden for fysik, kemi 
og mikrobiologi. 

Arkivar Knud Prange behandler skarp
sindigt forskelIige problemer i forbindeIse 
med • J~rgen Seefeldts genealogiske v<erk 
om den danske adelc fra midten af 1600-
tallet_ St~rstedelen af Seefeld ts 1000 sider 
store manuskript er desv<erre forsvundet; 
p1i det KgL Bibliotek fin des et brud
stykke, og p1i Landsarkivet i Viborg blev 
der nyIigen fundet yderIigere 64 blade 
deraf med v1ibentegninger og genealogiske 
optegnelser_ Det vigtigste ved dette fund 
var imidlertid, at det saite arkivar Prange 
i stand tiI at p1ivise, at den afskrift af 
Seefeldts komplette v<erk, som blev fore
taget i 1826, og som er bevaret, er s<er
deles p1iIideIig og nok v<erd at studere 
n<ermere_ 

Endelig hal- overarkivar, dL phiL Henry 
B'ruun skrevet om .E. A. Bertouchs korre
spondance rued adelenc . Emst Albrecht 
von Bertouch (1745-1815) var dansk-norsk 
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embedsmand og i en 1irr<ekke den driven
de kraft i det gamle KgL Danske Gene
alogiske og Heraldiske SeIskab. Han j'ln
skede at forfatte en fortegnelse over .den 
nu levende d'l.I1ske adelc (faktisk svarende 
tiI senere tiders adels1irbog), og med dette 
m1i1 for ~je udsendte han sp~rgeskemaer 
til adelens medlemmer. Det resulterende, 
aldrig udgivne materiale, omfattende 
stamtavler over og andre genealogiske op
Iysninger om godt 400 dalevende sl<egter, 
fin des nu p1i Rigsarkivet. Dr_ Bruuns le
vende skrevne, sunde og muntre artikel 
peger p1i, hvad v<erdifuldt der er at hente 
i denne sarnling, ikke blot genealogisk, 
men ogs1i heraldisk. F. eks_ indeholder 
den et par snese afskrifter af danske og 
tyske adeIsdiplomer - delvis med fint ud
f~rte v1ibentegninger - hvoraf i hver 
£aId et ikke l<engere ken des i originaL 

S.T.A. 

Fabricius 

I 1949 udsendte l<ege F. B. Fabricius .V1i
bener benyttet i sl<egteme Fabricius og 
Fablitius i Danmarkc, 1. h<efte, ca. 18 X 
24 cm, 22 sider, 16 sigilafbildninger, I 
farvetavle_ Nyligen har samme forfatter 
udsendt 2. hailte, som p1i 16 sider gen
giver 31 v1ibensegl og -exlibris og tiIligc 
omfatter to farvetavler. 

If~lge forordet i h<efte I kendes der i 
Danmark (mindst) ti forskeIlige sla:gter 
Fabricius/Fabritius. De to h<efter handler 
begge om sl<egten Fabricius fra Fl'tborg, 
h<efte I om den norske linje, h<efte 2 om 
Rudk~bing-Iinjens to grene. H<efteme kan 
k~bes hos forfatteren , Vesterbrogade 90, 
K~benhavn V, h<efte 1 for 10 Dkr., h<efte 
2 for 15 Dkr. 

S.T.A. 

Fairbairn s Crests 

Fairbaim's Crests of the Leading Families 
of Great B,-itain and Ireland and Thei'r 
Kindred in Other Lands. Fotografisk op
tryk af 1911-udgaven. Genealogical Pub
lishing Co., Baltimore, 1963. 760 sider og 
over 2000 iIlustrationeL Pris indbundet 
$15. 

437 

Ointroducerad Adel 1964 
Denna utmarkta kalender, som redigeras 
av vår medlem, harolden vid KMO kam
marherre Erik T:son Uggla och var fore
mål for en utfOrlig presentation i HT 
3/128, har utkommit i en ny upplaga 
(Uppsala 1963; 271 s_, 4 pL, 64 vapenilL; 
inb_ Skr. 28:-)_ Forutom den fortlopande 
bearbetningen, som resulterat i nya litte
raturhanvisningar, bor framhållas det nu 
for fOrsta gången intagna fullstandiga re
gistret over hittills utgivna tolv årgångar. 
En bra bok! 

LP-n_ 

Heraldik på Arki'Jler 

Tre af de .Afhandlinger om aTkiver«, 
som Rigsarkivet i København har udsendt 
i anledning af sit 75 års jubilæum i 1964 
(322 sider, Dkr. 30 indbo) tangerer emner 
af heraldisk eIler sigillografisk in teresse, 
og de er alle tre skrevet af SHS-medlem
mer. 

Konservator Niels Gdrtig skriver om 
.Rigsarkivets middelaldersegl, deres syg
domme og konservering« , et område som, 
foruden et vidt drevet håndelag, kræver 
overraskende viden inden for fysik, kemi 
og mikrobiologi. 

Arkivar Knud Prange behandler skarp
sindigt forskellige problemer i forbindelse 
med • Jørgen Seefeldts genealogiske værk 
om den danske adel« fra midten af 1600-
tallet_ Størstedelen af Seefeldts 1000 sider 
store manuskript er desværre forsvundet; 
på det KgL Bibliotek findes et brud
stykke, og på Landsarkivet i Viborg blev 
der nyligen fundet yderligere 64 blade 
deraf med våben tegninger og genealogiske 
optegnelser_ Det vigtigste ved dette fund 
var imidlertid, at det satte arkivar Prange 
i stand til at påvise, at den afskrift af 
Seefeldts komplette værk, som blev fore
taget i 1826, og som er bevaret, er sær
deles pålidelig og nok værd at studere 
nærmere_ 

Endelig hal- overarkivar, dr. phiL Henry 
B'ruun skrevet om .E. A. Bertouchs korre
spondance med adelen« . Ernst Albrecht 
von Bertouch (1745-1815) var dansk-norsk 
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embedsmand og i en årrække den driven
de kraft i det gamle KgL Danske Gene
alogiske og Heraldiske Selskab. Han Øn
skede at forfatte en fortegnelse over .den 
nu levende danske adel« (faktisk svarende 
til senere tiders adelsårbog), og med dette 
mål for øje udsendte han spørgeskemaer 
til adelens medlemmer. Det resulterende, 
aldrig udgivne materiale, omfattende 
stamtavler over og andre genealogiske op
lysninger om godt 400 dalevende slægter, 
findes nu på Rigsarkivet. Dr_ Bruuns le
vende skrevne, sunde og muntre artikel 
peger på, hvad værdifuldt der er at hente 
i denne samling, ikke blot genealogisk, 
men også heraldisk. F. eks_ indeholder 
den et par snese afskrifter af danske og 
tyske adelsdiplomer - delvis med fint ud
førte våben tegninger - hvoraf i hver 
fald et ikke længere kendes i originaL 

S.T.A. 

Fabricius 

I 1949 udsendte læge F. B. Fabricius .Vå
bener benyttet i slægterne Fabricius og 
Fablitius i Danmark«, l. hæfte, ca. 18 X 
24 cm, 22 sider, 16 sigilafbildninger, l 
farvetavle_ Nyligen har samme forfatter 
udsendt 2. hæfte, som på 16 sider gen
giver 31 våben segl og -exlibris og tillige 
omfatter to farvetavler. 

Ifølge forordet i hæfte l kendes der i 
Danmark (mindst) ti forskellige slægter 
Fabricius/Fabritius. De to hæfter handler 
begge om slægten Fabricius fra Fåborg, 
hæfte l om den norske linje, hæfte 2 om 
Rudkøbing-linjens to grene. Hæfterne kan 
kØbes hos forfatteren , Vesterbrogade 90, 
København V, hæfte l for 10 Dkr., hæfte 
2 for 15 Dkr. 

S.T.A. 

Fairbairn jo Cresfs 

Fairbaim's Crests of the Leading Families 
of Great B,-itain and !reland and Thei'r 
Kindred in Other Lands. Fotografisk op
tryk af I 9 li-udgaven. Genealogical Pub
lishing Co., Baltimore, 1963. 760 sider og 
over 2000 illustrationer. Pris indbundet 
$15. 
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Lad det vrere sagt, lige sa godt fj21rst 
som sidst: man skal ikke of re $15 pa den· 
ne bog, da den absolut ikke er pengene 
vrerd! Desvrerre har foriaget nemlig valgt 
at reproducere 1911-udgaven, velsagtens 
fordi det er den sidste, i stedet for 1905-
udgaven, der er en anderledes nyttig bog. 
Formalet med en bog af denne art er jo, 
at man fra en given .crest« skulle kunne 
finde frem til ejeren, hvad man ikke kan 
i nrervrerende udgave. Bogen indeholder 
en alfabetisk fortegnelse over ca. 30.000 
familienavne med beskrivelse af de til
hj21rende . crests« med henvisninger til 
tavlerne, hvorpa de fin des; men disse op
Iysninger kan man jo finde sa mange 
andre steder, bL a. i Burke's forskellige 
vrel'ker, sasom Gene.-al Armory, Pee.-age. 
Landed Gentry ete. Der er derimod ikke 
nogen oversigt over figu1'er, der er brugt 
som >crests« med en henvisning til tav
lerne, og selv om man gjorde sig den 
ulejlighed at gennernblade alle 127 tav
ler, med hver 15 figurer, og fandt den 
'crest« man sj21gte, ville det ikke nytte det 
mindste, da der ikke fin des nogen hen
visning fra tavlerne til en navneforteg
nelse. I denne forbindelse er det altsa 
ogsa mindre vresentligt, at samtlige 
' crests« er anbragt i en vilkArlig, rodet 
rrekkefj21lge! Ingen af disse mangler fin des 
i 1905-udgaven, der, som Achen har be
skrevet det i sin artikel i Heraldisk Tids
skrift 9/412 om identificering af ukendte 
vAbner, i fuld udstrrekning tjener det j21n
skede formAL 

Rent teknisk er optrykket vellykket. I 
forhold til originaltrykket af 1911-ud
gaven har man sat satsen lidt ned, gjort 
margin erne meget mindre og trykt pA 
tyndere papir og derved skabt et bind, 
som det er betydeligt lettere at omgAs. 
Disse udma:rkede egenskaber samt det, 
at man nu atter kan fA Fairbairn til en 
rimelig pris, efter at den i lange tider 
har va:ret udsolgt i aUe udgaver og har 
va:ret tilbudt til tArnhj21je priser i antik
varkatalogerne, overskygges jo desvrerre 
altsA af den kendsgerning, at optrykket, 
mildest sagt, er overflj21digt. 

O.R. 
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Royalisme 
I California udsendes et tidsskrift, The 
Attgustan Quarterly, som dyrker en outre
ret royalisme og i forbindelse hermed 
ogsA kommer ind pA ordenshistorie, vA
benret og heraldik, vistnok i5<er kirkelig 
og milit=. Som navnet antyder, udkom
mer bladet fire gange om aret, it ca. 50 
sider, illustreret. Prisen er $1.25 pr. num
mer, og adressen: 18002 Faysmith Avenue, 
Torrance, California 90504, D.S.A. 

Disse linjer er ikke for at rekomman
dere The Augustan Quarterly, men blot 
for at oplyse om, at det eksisterer. 

S. T.A. 

Danske Krigsmedaljer 

Johan Chr. Holm: Danmarks krigsmedail
ler (with English summary), 32 sider, 
Dkr. 12. 

I denne liUe bog giver mj21nt- og me· 
daljekenderen Johan Chr. Holm koncis 
besked om de 18 danske krigsmedaljer, 
som i tidens Ij2Ib er blevet uddelt, fra 
Frederik 3.s guldmedalje til minde om 
den tilbageslagne storm pA Kj2Ibenhavn 
11. februar 1659 til Christian 10.s erin
dringsmedalje (i S!2Ilv) for deltagelse i 
krigen 1940-45. 

AUe medaljerne er gengivet fotografisk, 
af de fleste tilrned begge sider, og trods 
sin lidenhed giver det liUe skrift i det 
hele taget en masse frengslende oplysnin
ger. Dels eksakte: i hvilke anledninger 
medaljerne stiftedes, hvor mange eksem
plarer der uddeltes, hvem der modelle
rede dem osv. Dels af mere bevregende, 
menneskelig karakter, som f. eks. den 
varmende oplysning, at der blandt de -
senere dekorerede - frivillige deltagere i 
det glorvrerdige slag pA Kj2Ibenhavns red 
mod den engelske flAde 2. april 1801 vaT 
tre svenske. Tak for jeres indsats, ka:re 
venner! 

Den liUe bog fAs hos forfatteren (med
lem af SHS), Sankt Pedersstrrede 32, Kj2I
benhavn K. 

S. T.A. 
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Lad det være sagt, lige så godt først 
som sidst: man skal ikke ofre $15 på den· 
ne bog, da den absolut ikke er pengene 
værd! Desværre har forlaget nemlig valgt 
at reproducere 1911-udgaven, velsagtens 
fordi det er den sidste, i stedet for 1905-
udgaven, der er en anderledes nyttig bog. 
Formålet med en bog af denne art er jo, 
at man fra en given >crest« skulle kunne 
finde frem til ejeren, hvad man ikke kan 
i nærværende udgave. Bogen indeholder 
en alfabetisk fortegnelse over ca. 30.000 
familienavne med beskrivelse af de til
hØrende >crests« med henvisninger til 
tavlerne, hvorpå de findes; men disse op
lysninger kan man jo finde så mange 
andre steder, bL a. i Burke's forskellige 
væl'ker, såsom Gene.-al Armory, Pee.-age. 
Landed Gentry etc. Der er derimod ikke 
nogen oversigt over figu1'er, der er brugt 
som >crests« med en henvisning til tav
lerne, og selvom man gjorde sig den 
ulejlighed at gennemblade alle 127 tav
ler, med hver 15 figurer, og fandt den 
>crest« man søgte, ville det ikke nytte det 
mindste, da der ikke findes nogen hen
visning fra tavlerne til en navneforteg
nelse. I denne forbindelse er det altså 
også mindre væsentligt, at samtlige 
>crests« er anbragt i en vilkårlig, rodet 
rækkefølge! Ingen af disse mangler findes 
i 1905-udgaven, der, som Achen har be
skrevet det i sin artikel i Heraldisk Tids
skrift 9/412 om identificering af ukendte 
våbner, i fuld udstrækning tjener det Øn
skede formåL 

Rent teknisk er optrykket vellykket. I 
forhold til original trykket af 1911-ud
gaven har man sat satsen lidt ned, gjort 
marginerne meget mindre og trykt på 
tyndere papir og derved skabt et bind, 
som det er betydeligt lettere at omgås. 
Disse udmærkede egenskaber samt det, 
at man nu atter kan få Fairbairn til en 
rimelig pris, efter at den i lange tider 
har været udsolgt i alle udgaver og har 
været tilbudt til tårnhøje priser i antik
varkatalogerne, overskygges jo desværre 
altså af den kendsgerning, at optrykket, 
mildest sagt, er overflØdigt. 

O.R. 
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Royalisme 
I California udsendes et tidsskrift, T he 
Attgustan Quarterly, som dyrker en outre
ret royalisme og i forbindelse hermed 
også kommer ind på ordenshistorie, vå
ben ret og heraldik, vistnok især kirkelig 
og militær. Som navnet antyder, udkom
mer bladet fire gange om året, il ca. 50 
sider, illustreret. Prisen er $1.25 pr. num
mer, og adressen: 18002 Faysmith Avenue, 
Torrance, California 90504, U.S.A. 

Disse linjer er ikke for at rekomman
dere The Augustan Quarterly, men blot 
for at oplyse om, at det eksisterer. 

S. T.A. 

Danske Krigsmedaljer 

Johan Chr. Holm: Danmarks krigsmedail
ler (witlI English summary), 32 sider, 
Dkr. 12. 

I denne lille bog giver mønt- og me· 
daljekenderen Johan Chr. Holm koncis 
besked om de 18 danske krigsmedaljer, 
som i tidens løb er blevet uddelt, fra 
Frederik 3.s guldmedalje til minde om 
den tilbageslagne storm på København 
Il. februar 1659 til Christian 10.s erin
dringsmedalje (i sølv) for deltagelse i 
krigen 1940-45. 

Alle medaljerne er gengivet fotografisk, 
af de fleste tilmed begge sider, og trods 
sin lidenhed giver det lille skrift i det 
hele taget en masse fængslende oplysnin
ger. Dels eksakte: i hvilke anledninger 
medaljerne stiftedes, hvor mange eksem
plarer der uddeltes, hvem der modelle
rede dem osv. Dels af mere bevægende, 
menneskelig karakter, som f. eks. den 
varmende oplysning, at der blandt de -
senere dekorerede - frivillige deltagere i 
det glorværdige slag på KØbenhavns red 
mod den engelske flåde 2. april 1801 var 
tre svenske. Tak for jeres indsats, kære 
venner! 

Den lille bog fås hos forfatteren (med
lem af SHS), Sankt Pedersstræde 32, KØ
benhavn K. 

S. T.A. 
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