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M ANGE
ANCE CODE
GODE heraldiske hjlElpehjælpemidler po.
på biblioteker, museer,
arkiver osv. er alt for lidt· kendt, hvilket kan frjJre
fØre til, at forskellige heraldisk interesserede dublerer hinandens
arbejde, udfrjJrer
udfØrer de samme tidkræventidkrlEvende underSØgelser,
undersrjJgelser, og tumler med problemer, som allerede er lØst,
IrjJst, i stedet
for at drage nytte af hinandens resultater.
Et af
at de mest slErprlEgede
særprægede og interesKØbensante heraldiske hjælpemidler
hjlElpemidler i KrjJbenhavn er »Berners Kartoteke
Kartotek« (saledes
(således
navngivet af dets brugere, ikke af dets
ophavsmand) over sammensatte danske
adelsvabener. Heri får
far man detaljeret
adelsvåbener.
og dokumenteret besked om, hvorfor
og hvornår
hvornar telterne
felterne i et sammensat
vilben er kombineret som de er, hvad
våben
de torskellige
forskellige felter eller andre dele af
vt'1benet repræsenterer,
våbenet
reprlEsenterer, om våbenet
vt'1benet indeholder
delzolder hentydninger til hlEndelser
hændelser i
eller uden for tamilien,
familien, og meget andet.
Oplysningerne i Berners Kartotek er
resultatet af et meget stort og skarpsindigt heraldisk studium, og for at
Kartoteket kan blive kendt og benyttet af
at en større
strjJrre kreds, har Redaktionen bedt Kartotekets fader om at torfortlElle
tælle om dets indhold og tilblivelse.
Kartoteket består
bestar af
at en enkelt kasse,
som udleveres ved henvendelse til lællEsesalsekspeditionen po.
på Rigsarkivet i
KrjJbenhavn.
København.
Min heraldiske interesse fangedes aIallerede
Ierede tidligt af de sammensatte våbevilbe.
ner. Incitamentet hertil
hertiI var uden tvivl
tvivI

76

den artikel,
artikeI, min fader i 1944 skrev til
tiI
.Fortid og Nutid. (Hefte 1-2, 1945):
»Nogle genealogiske Studier i dansk
Heraldik«.
Til brug ved udarbejdelsen af den
n<evnte artikel
nævnte
artikeI benyttedes en del kartotekskort, hvorpå
hvorpa de våbener,
vabener, der behandledes, så
sa at sige analyseredes. Da
arbejdet var slut og artiklen færdig,
f<erdig,
kunne jeg ikke modstå
modsta fristelsen
fristeIsen til at
supplere disse kort, og det hele endte
sa med, at der i de fØlgende
så
f9Slgende 5-6 år
ar
blev udarbejdet en ret righoldig samling kort - nemlig stort set omfattende så
sa mange våbener,
vabener, som jeg formåeformaede at finde oplysninger om.
Kartoteket på
pa Rigsarkivet består
bestar af
fotografiske kopier af de originale
kort, som dels
deIs er større
st9Srre (17 X 29 cm
mod Rigsarkivets 10
IO X 15 cm), dels er
forsynede med farvelagte våbengengivabengengiveIser; desværre
velser;
desv<erre fremtræder
fremtr<eder især
is<er rØdt
r9Sdt
og guld på
pa de fotografiske gengivelser
som mØrke,
m9Srke, næsten
n<esten sorte partier. Ydermere har de originale kort den finesse,
at visse oplysninger for overskuelighedens skyld er skrevet med rØdt,
r9Sdt, hvilket
naturligvis ikke kan fornemmes på
pa
gengivelserne.
forhabentlig draAIligevel kan man forhåbentlig
Alligevel
ge nytte af Rigsarkivets lille
IiIle kasse med
kort. Jeg er naturligvis klar over, at så
sa
godt som alle
aIle de behandlede våben
vaben
ifØlge
if9Slge sagens natur er dannede på
pa tidspunkter, da heraldiken var enten i begyndende eller
eIler i fuldt forfald. Trods
dette forekommer netop de sammensatte våbener
vabener mig at have deres særlige
s<erlige
interesse derved, at de allerfleste
aIlerfleste af
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ad 2- ; Hl.sk]. Gr.
Gr . v.d
v.d.Nath:
. Nath: gI.
g1. A. Lex.: "En egent11g brabandsk Famille,
Fam11ie, ••• , hvoraf ••• 1655 den
gentlig
20 November ere ophøide
oph~1de tll
ti1 Rlgsgrever •.•• Vaabenet
er et fiirdelt
fiirde1t Sklold
Skio1d med et Guld Hlertesklold,
H1ertesk101d, hvorl
hvor1
en sort guldkrone
gu1dkronett flakt
f1akt 0rn.
ørn. Oet
Det større
st0rre Skiolds
Sk101ds t0rførY()n
insp.
inJp .
ste
ete og flerde
fierde Feldt
Fe1dt blaat,
b1aat, hvori
hvor1 en Guld Sparre, ledKmt(/)
saget foroven af to Guld
Gu1d sexoddede
eexoddede Stlerner,
St1erner, andet og
(j"K. er
ur. K. af
tredle Feldt
hea
KJ
l
Fe1dt rødt
r0dt med fem hølre
h01re Guld Spidser.
Spldser. Over he/fnuflNlI/JO'Y ?
KAWhenborg!
mw"enborg . le Skioldet en grevelig
greve11g Krone. Skioldholderne
Sk10ldholderne ere to
~.
a .lleVVl/(otr
Re~(o~~
oprelste Guld Løver
opre1ste
L0ver med udrakte Tunger og dobbelte
Haler.
Tab. VIII No. 70"
Ef ter Optagelsen 1 Grevestanden 1810 føre$
f0re~ oftest
of test 3 HJælmtegn
HJ~mtegn 11-1-111:
II-I-III: I:
v.Knuth, 11
II:: Lerche, III:
løvrlgt uændret,
Ill: Reventlow, Vaabenet 10vrlgt
umndret, Kronerne grevelige
greve11ge
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dem fortæller
forta:lIer en mere varieret historie end de gamle, usammensatte våbev~be
ner, hvis eventuelIe
eventuelle historie endda oftest falder udenfor erkendelsen. I de
sammensatte våbener
vabener kan man mange
gange ved en analyse af deres enkelte
bestanddele så
sa at sige se illustreret
sla:gtskabsforhold, arvegang for jordeslægtskabsforhold,
gods eller
elIer fideicommis'er, samt livsstillinger og interesser for den, for hvem
vabenet i sin tid dannedes.
våbenet
Et eksempel vil
viI nok på
pa een gang
va:re både
være
bade tilstrækkeligt
tilstra:kkeligt og det mest
illustrerende til at antyde, på
pa hvilken
made den nævnte
måde
na:vnte analyse er foretaget
og stillet op, så
s~ resultatet forhåbentlig
forhabentlig
er blevet nogenlunde overskueligt. F9Slg venligst med på
pa illustrationen!
FØlg

Gennemgang af et Kort
0verst
øverst anfØres
anf9Sres våbenets
vabenets navn
nav'll (her Baron Knuth af
at Christiansdal). Kortene
er opstillet i alfabetisk orden.
Derna:st fØlger
Dernæst
f9Slger et par linier - udskrevet fra Thiset & Wittrup : ~Nyt
dansk Adelsleksikone
Adelsleksikonc - hvor dato for
patentets udstedelse er understreget,
mens den, for hvem våbenet
v~benet dannedes
- ~Erhververene
~Erhververenc - fremhæves
fremha:ves ved versal er.
saler.
Umiddelbart herunder, til venstre
pa kortet findes en (på
på
(pa originalen farvelagt) våbengengivelse;
vabengengivelse; hvor intet andet anfØres
anf9Sres fra Storck: ~Dansk Vaabenbogc.
benboge.
Nedenunder fØlger
f9Slger en ' skematisk
vaben, hvor
gengivelse af det samme våben,
der an~Øres,
an~9Sres, hvorfra de enkelte bestanddele hidrØrer
hidr9Srer - den egentlige
analyse. På
Pa eksemplet ses, at der i hovedskjoldets nederste felt forekommer
det lille ord ~ca . ec foran Reventlow.
Dette angiver - her som på
pa alle de
9Svrige
Øvrige våbenkort
\'~benkort - at dfr ikke er tale
om en nØjagtig
n9Sjagtig overfØrelse
overf9Srelse af Reventlow-v~benet, men at der er foretaget
low-våbenet,
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en i denne
den ne forbindelse uvæsentlig
uvao:sentlig ænao:ndring, her således,
s~ledes, at ~murene
~murenc er 'v andret, medens den i det oprindelige våvaben er skd.
skrå.
Endvidere: I hovedskjoldets 2. felt
anf9Sres
.Hj.skj.c Greve van
von der Nath,
anfØres .Hj.skj.e
hvilket angiver: at af det sammensatte
v. d. N'ske våben
vaben er kun hjerteskjoldet overfØrt
overf9Srt hertil. Da våbenet
vabenet Greve
v. d. N. iØvrigt
i9Svrigt ikke er officielt anerkendt i Danmark, er der til hØjre
h9Sjre for
den skematiske våbengengivelse
v~bengengivelse meddelt dokumentation for, at det virkelig
drejer sig om hjerteskjoldet fra det
grevelige v. d . N'ske våben.
vaben.
Det vil
viI ses, at der på
pa sk joldholdernes plads er anfØrt
anf9Srt et . insp .• (= inspireret af). Denne vending benyttes
for at antyde, at det vel må
ma antages,
at vedkommende våbenbestanddel
vabenbestanddel er
.taget frae
frac et andet våben,
vaben, men at
den dog .undervejse
.undervejsc er undergået
undergaet ret
vao:sentlige ændringer.
væsentlige
ao:ndringer. I det foreliggende tilfælde
tilfao:lde er det kØllernes
k9SlIernes stilling,
der er ændret
ao:ndret - i Knuthenborglinien
svinges de bort fra skjoldet i fravendt
hand.
hånd.
Endelig opfyldes kortets centrale
parti normalt af en genealogisk udredning; når
n~r intet andet nævnes,
nao:vnes, efter
.Danmarks Adels
AdeIs Aarbogcs stamtavler. I mtrvao:rende
nærværende tilfælde
tilfao:lde redegØres
redeg9Sres
for erhververen, CHRISTIAN FREDERIK Knuth's familieskab med personer af slægterne
slao:gterne Knuth af Knuthenborg, Lerche, Reventlow og v. d. Nath,
ligesom det med understregning fremhæves, at baroniet Christiansdal oprethao:ves,
tedes af moderen - Ida Margrethe
Reventlow - 1743, hvilket naturligvis
gay stØdet
gav
st9Sdet til dannelsen samme år
ar af
det omhandlede, sammensatte våben.
vaben.
Nogle af våbenkortene
v~benkortene bringer yderligere oplysninger, som i de enkelte
tilfao:lde sk9Snnedes
tilfælde
skØnnedes af interesse for de
p~g<eldende
pågældende vabeners
våbeners analyse. Herom
henvises til selve kartotekets kort.

Sammensatte vdbener
vtlbener

Kartote.ket
Om kartoteket kan iØvrigt
i~vrigt fØlgende
f~lgende
oplyses: Forrest findes som en slags
indledning nogle kort med »brugsanvisningc,
anvisning., samt liste over anvendte
forkortelser.
f~lger de egentlige 'vabenDernrest fØlger
Dernæst
'våbenkort, som nævnt
nrevnt alfabetisk opstillede,
og omhandlende ialt 304 danske adelsvabener, for langt de flestes vedkomvåbener,
mende sammensatte og officielt anerkendte. Nogl~ enkelte udenfor disse
kategorier er medtaget, når
nar de ved deres hyppige forekomst (f. eks. i seglsamlinger og lign.) med en vis ret kunne skØnnes
sk~nnes at have været
vreret almindeligt
aImindeligt
anerkendte og benyttede af den danske adel. For at lette
Iette overblikket
overbIikket er
ved hvert »bogstav.
»bogstavc anbragt et kort
med »indholdsfortegnelse.
»indholdsfortegneIsec for vedkommende bogstav.
Bagest i samlingen findes
fin des ialt 17
»Bilagc , dvs. kort med oversigter over
»Bilag.
forskelIige grupper ar'
forskellige
a£ patenter, hvis
erhververe er indbyrdes beslægtede
besIregtede eIler
Ier på
pa anden vis nøjere
n~jere sammenknyttede.
Det kan muligvis interessere at hØre,
h~re ,
at af de ca. 1800 danske adelsvåbener
adelsvabener
anser jeg de ca. 550 for sammensatte.
N år
ar kartoteket således
saIedes omfatter ialt
304 våbener,
vabener, kan det udledes, at det
er lykkedes
Iykkedes - helt eller
elIer delvis
deIvis - at

analysere godt halvdelen
halvdeIen _ Resten har
jeg ikke kunnet klare. Denne rest bestar væsentligst
står
vresentligst af våbener
vabener dannede
k·:>rt efter enevældens
enevreldens indfØrelse
indf~relse (Christian V's tid, specielt »Våbenbrevslæg»VabenbrevsIregternec), da det kom på
terne.),
pa mode, at våbevabener skulle
skulIe være
vrere sammensatte. De forskelIige felter har formentlig
skellige
formentIig ofte ingen anden begrundelse end denne
mode, og er derfor nærmest
nrermest umulige
at »forklare._
»forkIarec_ Det skulle glæde
glrede mig,
om nogen kan udfylde
udfyIde nogle af de
desvrerre ret talrige
desværre
taIrige huller.
Som afslutning
afsIutning skal
skaI lige nævnes,
nrevnes, at
samlingens to ældste
reldste sammensatte våvabener er fra ca. 1550: Lykke (Munk),
kvadreret af Mus (af Stenalt) og (Vinranke-) Munk, og fra 1560: HØrby,
Hprby,
tværdelt
tvrerdelt af HØrby
H~rby og KjØrning
Kj~rning (erhververeils fædrene
fredrene og mØdrene
m\1klrene slægsIregter), mens det yngste er Greve KnuthWinterfeldt
Winter/eldt fra 1942. Det formentlig
interessanteste er Baron Selby fra 1796,
som desvrerre
desværre ikke kan tages til indtregt for Danmark, idet det er dannet
tægt
efter de såre
sare indviklede
indvikIede engelske heraldiske regler, hvorved våbenet
vabenet for
den indviede illustrerer flere generationers giftermål
giftermal med medlemmer af
udd\1kle slægter_
uddØde
slregter_ Det mest komplicerede våben,
vaben, Greve af
a/ Danneskiold-LØDanneskiold-Lpwendal, 1786, er samtidig det eneste
med hoved-, midter-, hjerte- og navleskjoId.

Danske Kommunevåbener
Kommunevabener
For fØrste
f~rste gang er samtlige danske kommune- og amtskommunevåbener, i alt ca. 200, blevet
vabener,
blcvet publiceret
pubIiceret samlet, oven i kpbet
kØbet i
farver.
Det sker i årets
arets Hvem-Hvad-Hvor, da. kr. 8.50. Våbenerne
Vabenerne er
ordnet på
pa en ny måde,
made, nemlig kronologisk, hviIket
hvilket giver tavlerne
en ekstra attraktion. Dertil en indledning
indIedning og et alfabetisk register med oplysninger
opIysninger om hvert enkelt våbens
vabens historie og indhold.
indhoId.
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