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ER ER i de senere år
ar efterhånden
efterhanden
dukket en del interessante gamle
handskrifter op i Roskilde Klosters arhåndskrifter
kiv. Til de seneste fund hØrer
h~rer tre våvabenbØger in folio, som vil være
benb~ger
va:re af stor
interesse både
bade for genealoger og for
heraldikere.
For den enes vedkommende drejer
det sig om intet mindre end et værk
va:rk
af den kendte Fru Anne Krabbe til
Stenalt (1552-1618), en kombineret
sla:gte- og våbenbog
slægtevabenbog med 64 store malede anevåbner
anevabner plus 12 våbner
vabner reprærep ra:senterende 6 ejere af Stenalt med deres hustruer.
Den anden bog, en diger foliant fra
1600-tallet,
l600-tallet, rummer over 1000 pennetegninger af danske, til dels også
ogsa sven-

D

ske, våbner,
vabner, ledsaget af fyldige
fy1dige genegenealogiske udredninger.
I den tredje
tred je bog, som kan dateres
til omkring 1660, findes udelukkende
kolorerede våbenmalerier,
vabenmalerier, en stort
ta:nkt plan (i alfabetisk orden, ganske
tænkt
som den fornævnte),
forna:vnte), men afbrudt midt
i B-navnene, vel sagtens på
pa grund af
autors dØd.
d~d.

Annc Krabbes
Anne
Krabbcs bog
En Anne Krabbe-bog er altid noget af
en sensation; for den heraldiske dels
vedkommende drejer det sig endda om
et intakt værk,
va:rk, hvor både
bade R
Rigsarkivet
igsarkivet
og det Kgl.
KgI. Bibliot-ek
Bibliotek hid
hidtil
til har måttet
mattet
nØjes
n~jes med fragmenter. På
Pa begge sider

1. Pr~ver
PrØver Ira
fra Anne Krabbes Våbenbog.
Vabenbog. Til venstre våbner
vabner for Anne Krabbes lorceldre,
forældre,
rigsråd
rigsrad Erik Thygesen Krabbe til Bustrup (1510-64) og Margrethe Andersdatter Reventlow (1525-1606); hendes hjelmtegn kombineTer de fynske Reventlowers akeleje med den
holstenske linjes spejl. Ti
Till højre
h~jre våbner
vabner for Anne Krabbes farmor og mormor, Anne
Nielsdatter Rosenkrantz til Bj~rnholm
Bjørnholm (død
(d~d 1550), gift med Thyge Krabbe (1474-1541),
og Sidsel Nielsdatter Lange (dØd
(d~d 1553), gift med Anders Jacobsen Reventlow til Søbo
S~bo
(d~d 1535).
(død
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af det gamle, smukt orname nterede
la:derbind finder vi fruen til Stenalts
læderbi
A.K.S.I.B. (Anne Krabbe sainitiale r A.K.S.L
arstalle t 1600.
Bj~rns) og årstalle
lig Jacob BjØrns)
Bindet omfatte r tre oprinde ligt selvigt stam~jen!>ynlligt
handskr ifter, øjen!>yn
sta:ndig e håndskr
stændig
mende fra tiden mellem 1596, Jacob
arhundr edskifte t:
d~dsar, og århundr
Bj~rns dØdsår,
BjØrns
udfØrt med skriversla:gtebog udf~rt
1) en slægteb
bade personl ige og
hand, men med både
hånd,
er, 2) J atilf~jelser,
andres, langt senere tilfØjels
Bj~rns 32 og hustrue ns 32 anecob BjØrns
Sten altnævnt, seks Stenaltvl!.bner, 3) som na:vnt,
våbner,
b~
igt for bØsa:dvan ligt
våbner. Som sædvanl
ejeres vllbner.
ger fra de tider er et stort antal blade
på hver
vllbnerne, to pll
revet ud. Alle våbnern
h~je, er kost~rste ca. 16 cm hØje,
side, de stØrste
udfØrt med et mesters kab,
lorerede og udf~rt
berØmsin .ridseku nstc ber~m
for
den
der er
fotograva:rdigt (men som en fotograte frue værdigt
ssigt yder
val~rma:ssigt
fisk gengivelse ikke valØrmæ
sa godt
så
er
De
1.
figur
se
retfærdi ghed),
retfa:rdi
som alle forsynet med navnean givelh~jst forskell ig
ser og tilskrift er af hØjst
skriftka rakter.
va:re
Man opdage r dog snart, takket være
st~r
optra:dende jeg-form, at stØrden ofte optræde
egenva:re
være
ma
må
aUe,
alle,
ikke
steparte n, om
ha:ndig
hændig e, og at den gode Fru Annes
kama:ma:rkelig kamæft har haft en mærkel
h~mdskriift
håndskr
rmetamo
til
ighed
ighed
tilb~jel
leonagt ig tilbØjel
aUe fafoser. I undersk rifterne findes alle
bade
kalligra fi, både
te kalIigra
sk~nneste
ser, fra den skØnnes
asifantasifant
med
,
antikva
i
og
i fraktur
, via en fast
sn~rklerr,
fulde initiale r og snØrkle
skra skrift, til hendes rent ud gyselige
skrå
ksskrift,,
hastvær ksskrift
ula:selige hastva:r
og hartad ulæselig
arene.
de n udarted e med årene.
sadan som den
sådan
opnaed e hun
kalIigrafiske felt opnåed
Pa det kalligra
På
e t virkelig t mesters kab.
med tiden et
Hendes heraldis ke kunst derimo d er
pra:get af sikfærd præget
f~rste fa:rd
alIerede fra fØrste
allerede
na:sten beaf næsten
ofte
ja
enhed,
ker overleg
udf~rel
sk~nhed,, ikke mindst i udfØrelandet skØnhed
åndet
Vabenc ourtoisi e
nene.. Våbenc
tegnene
h jelmteg
sen af hjelm
alIe
~rt de fleste steder, og alle
gennemffØrt
,e r gennem
hjelmen e er orienter ede mod hinan-

g, afsnittet
enbog,
Vabenbo
Fra Anne Krabbes Våb
2. Fm

fØrVåbner for den f(Jrom ejerne af Stenalt. Vabner

(leved e endnu
ste ejer hr. Laurits Muus (levede
(d(Jd 1436?).
e Rosenkrantz (dØd
Mette
fruMett
1437) og fru

pa de
n~jagtigtt ens på
den. Hjelme ne er nØjagtig
a:ndrer karakte r i
anevabn er, men ændrer
64 anevåbn
vabbogens tredje del (Stenalt -ejernes våbner; se figur 2). I denne afdeling er
åbnet mere heraldis k korrekt,
Bj~rn-vabnet
BjØrn-v
]:Jund er
bra ]:lund
pa blå
bjØrnel abben på
idet bj~rnel
f~r malet i realistis ke
hvid, ikke som fØr
ogsa disse
sta hen, om også
far stå
farver. Det får
egenha:ndige. De virsidste billeder er egenhæ
trængt og
ker tungere , mere sammentra:ngt
maske
måske
dog
hvad
pastost,
farverne mere
blade ne tydeligkan skyldes den fugt, bladene
f~rste
va:ret udsat for. De to fØrste
vis har været
va:væhar
ikke
som
del,
vabner i denne
våbner
så lidt lighed
ret angrebn e, har ikke sa
f~rste del.
vabner i fØrste
med de tilsvare nde våbner
afskrift er
tillige
der
indehol
Bogen
sa stor
af de gravskr ifter, som spillede så
rolIe i datiden s bevidsth ed. Karaken rolle
teristisk for den alsidigt interess erede
bØger med
frue, som ofte fyldte sine b~ger
sasom notater
indskud af anden art, såsom
om runeste ne, folkeviser, gamle sagn
og lignende, er det, at hun ud for
optra:de r to gange
Bille-va bnet, som optræde
Bille-vå
e, har ladet
anera:kk
anerækk
Bj~rns
BjØrns
i Jacob
indfa:ld e et blad med en lang sagnindfæld
agtig beretni ng om .Huorle diss det
sigiis At de bilder, haffuer l 'haged
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3. Illustrat ion i Anne Krabbes Våbenbo
Vllbenbog
til sagnet om vildman den som hjalp Billesla!gten og derefter toges som skjoldho lder
slægten
for familien s våben.
vllben.

denne Vildma nd och saatt hannom ved
dieris Vabenn .« Den
D en stemme r, med få
fa
diverge nser, overens med en senere
afskrift i Lisbet Bryskes Slægte
Sla:gteb
bog,
og,
som findes aftrykt i W. Molleru p
»Bille-i Ettenc
»Bille-Æ
ttenc I side 9 ff, 1888.
. Denne Vildma nd« ses afbildet ud
.Denne
for fortælli
forttellingen i en helsides akvarel
(se figur 3); over h ans hovede står
star
skrevet »Kuinn e Wildma ndtc, en nonoget forblØff
forbl9iffende benævn
bena:vne1se
else for det
1adne
lådne mandfo
mandfo1lk,
k, der støtter
st9itter sig til et
med rode oprevet træ.
tra:. Forklar ingen får
far
man ved tydning
tyd ning af teksten, hvor der
forta:lles om ·e n 1adden
fortælle
1ådden dværg,
dva:rg, som
under en svar tØrke
t9irke rådede
radede en herre-
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mand af Bille-slæ
Bille-s1a:gten
gten til at 1ade
lade opfØre
f9ire kvæme.
kVa!Tne. - Selv
Se1v dengan g har man
altsa haft svært
altså
sva:rt v,ed at tyde tidens vanskelige skrift, og netop tekstens ord
.Kuern e MØller«
M9iller« er unægtel
una:gtel ig en hård
hard
n9id at knække
nØd
kna:kke.
Den 1andska
landska belige omgivel se udgØudg9ires af et bjerglan
bjerg1andskab med s9ier
sØer og'
borge, fint og sart henkast et. Skulle
Fru Anne virkelig selv have malet
ma1et dette billede (landsk abet vel i sa
så fald
efter et forlæg),
forla:g), vil
viI A. Thuras rosende
ord i hans .Gynæc
.Gyna:ceum Daniæ
Dania: Litte-·
rarum«, 1732, om Anne Krabbes excellente tegnekunst være
va:re fuldt berettiget. At billedet er malet bag på
pa en
af hendes egne våbenp
vabenp rydede sider,
giver det jo en viss autentic itet, selv
om dets stil ikke ligger særlig
sa:rlig tæt
ta:t op·
ad de figurer, vi kender fra hendes.
saka1dte »Rimkr
såkaldte
»Rimkr9Ønike«
inike« med dens 101
kongeb illeder (afbilde t i M. Mackeprang »K.ronb
»Kronb orgtape
orgtapeterne«, 1950).
Men med vort kendska b til Fru Annes,
skriftmetamorf oser er det vanskeligtgL
helt at nægte
na:gte hende kunstne rretten til
a kvarelle
akvarel
len.
n.

"Hoyadelig Stam og Waabenbog"
Denne anden, mere omfatte nde våbenvabenbog (737 paginer ede sider) rummer i
nogenlu nde alfabeti sk orden som omtalt over 1000 pennet,egninger med
dertil knytted e redegØr
redeg9irelser for de forforo.o
skellige slægter
slregter (se figur 4).
4) . Ovennæ
Ovennrevnte titel findes kun på
pa læderbi
la:derbindets ,
rigt forgyldt e ryg. Ligesom for Anne
Krabbe--bogens
K.rabbe
bogens vedkom mende stamme r
indhold et fra fØr
f9ir indbind
indbind ingen.
ingen. Del.
Det.
ses af, at skrift og tegning begge
b egge ste-·
der går
gar ind i falsen.
Autorsk abet til
ti1 bogen er mere pro-·
blemati sk. Man skal ikke lade sig vild1ede
lede af de fire sidste sider, datered e
1653 og 1654, og signered e af selveste
se1veste·
»Thalle Ulfstan d, Palle Urnis tiL

Tre htlndsk1'ift
er
htlndsk1'itter

GiØlleboe
Gi~lleboe«c (Gyllebo, i Jiirrestad Her·
red, Blekinge), hvis slægtebog
slregtebog har gjort
hende til et kendt navn inden for
genealogernes kreds. Disse fire blade,
som omhandler slægterne
slregterne Krabbe
(0stergard-linjen) og Trolle til Trold·
(Østergård-linjen)
holm, er tydeligvis indfØjede
indf~jede senere,
om end også
ogsa de fØr
f~r indbindingen. I
den Øvrige
~vrige del af bogen, som visse
steder er fØrt
f~rt h elt op til 1650'erne
(Corfitz Ulfeldt meldes fl ygte t til Sve·
rige, men endnu
end nu ikke domfældt),
domfreldt),
1660'erne, ja endog 1665 (Gabriel
Marselis er kommet med) genfinder vi
ingen steder blandt de mange skrift·
prØver bogen byder på,
pr~ver
pa, Tale Ulfstands
karakteristiske og smukke håndskrift,
handskrift,
lige så
sa lidt som hendes navn optræder
optrreder
i de relevante slægtsfortegnelser
slregtsfortegnelser (Ulfstand; moderens slægt:
slregt: Viffert;
Vifferi; og
husbondens: Urne). Derimod optræder
optrreder
hendes n avn i Anne Krabbe-bogens
1. del (slægte
(slregtebogen).
bogen).
Man har været
vreret ivrig for at få
fa så
sa me·
get som muligt med, men stØrsteparten
s t~rsteparten
af .stamtavlerne«
»stamtavlerne« lider af den håblØse
habl~se
mangel på
pa systematik, der er så
sa karakteristisk for tidens slægtebØger.
slregteb~ger. Det
omfattende værk
vrerk er blevet til gennem
et langt tidsrum; i den senere del domineres det, for de fleste partiers vedkommende, af en og samme fine kvi
kvinndehand.
dehånd.
Selvom,
Selv om, eller
ell er måske
maske netop fordi,
meget i denne bog gØr
g~r indtryk af at
vrere afskrifter e,fter andre optegnelser
være
af ældre
reldre dato, undrer det en, at Anne
Krabbe ikke er opfØrt
opf~rt sa
så meget som
et af de steder, hvor hendes egen æt
ret
gennemgås.
gennemgas. Kun under BjØrnerne
Bj~rnerne nrevnævnes hun og hendes fader, den lærde
l<erde
Erik Kmbbe, i forbindelse med hendes lige så
sa lærde
lrerde ægtefælle.
regtefrelle. Denne
forbigaelse under hendes familje er så
forbigåelse
sa
meget mere besynderlig, som hun bogen igennem gang på
pa gang påberåbes
paberabes
som en heraldisk autoritet: .F. Ane

Krabe vil
viI at« våbnet
vabnet skal være
v<ere sådan
sadan
og sådan.
sadan. Hvis man ikke derfra skal
vrerk er
slutte, at en stor del af dette værk
blevet til fØr
f~r hendes dØd
d~d i 1618, må
ma
man formode, at der har foreligget en
heraldisk håndbog
handbog fra 'hendes side.
Men hun var selv alt andet end ufejlufejIbarlig, skal vi dØmme
d~mme efter genealogi
og heraldik i hendes eget værk.
vrerk.
Kan vi altså
altsa ikke udnævne
udnrevne selve fru
Tale til ophavsmand af værket,
vrerket, får
far
man dog en mistanke om, at en af
autorerne har hØrt
h~rt til familjen Ulfstand, nemlig v·e d at læse
lrese fØlgende,
f~lgende,
for denne slægtsglade
slregtsglade tid så
sa karakteristiske udbrud: . Bertilus Canutius vil,
viI,
at det skal verre Vlffustander saadanne som det Sibenburgische Vaben haffuer, och mener at principes transyl-

4. Side af
at . Hoyadelig Stam og Waabenbog« . Pennetegningerne (med tilskreven
boge
tarveangivelse)
farveangivelse) viser familien Arbings vdat Anrep-vdbnet.
ben og to udgaver af
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eller ejerforhold. Modsat de to foregående har den fra fØrste
gaende
f!6rste færd
f<crd eksisteret i indbunden stand.
Den har været
v<cret beregnet til indfØrelse
indf!6relse
af samtlige danske adelige våbner,
vabner,
suppleret med adskillige svenske og
v<crk er
norske, men det stort anlagte værk
kun nået
naet til at gengive 78 våbner
vabner (under bogstaverne A og B). Tegningerne
er farvelagt (se figur 5), og skØnt
sk!6nt de
er af en ret ujævn
uj<cvn kvalitet, giver de
alligevel indtryk af at være
v<cre udfØrt
udf!6rt af
en og samme hånd.
hand.

5. Side af den tredje vtlbenbog
vdbenbog med farvetegning af våben
vdben for .A lie/elt
lie/ell og Rumohrc .

vaniæ fØre
vani<c
f!6re dette Vaben til Rette stamme Vaben. Huilchet var en stor Herlighed vor Vore
Yore Vlfstandere dersom
Saaledes kunde beuisis.« *)

Den
Dm tredje bog
Både hvad kvalitet og de sparsomme
Bade
tilskrifter angår,
angar, er denne bog den
mindst interessante. Den kan som
n<cvnt
nævnt dateres tilo.
til o. 1660, men rØber
r!6ber
intet om sit oprindelige tilblivelses*) Af Bertilus Canutius, eller Bertel Knudsen AquLlonius (død
(dpd 1650), som
sam var provst
i Skåne,
Sk~ ne, findes et heraldisk håndskrift
h~ndskrift
det Kg!. Bibliotek i København.
Kpbenhavn.
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Hvordan disse tre folianter er havnet i Klosteret, lader sig næppe
n<cppe fastv<cre efterladt af nogle
slå.
sla. De kan jo være
af de konventualinder, om hvem
skifteretsprotokollerne melder, at de
var i besiddelse af rige bogskatte. Videre end til ret hasarderede gisninger
nar man dog ikke. Men at den Hoynår
adelige Stam
Slam og Waabenbog er blevet
holdt i hævd,
h<cvd, efter at være
v<cre kommet i
sare naturligt.
klosterets besiddelse, er såre
Her hvor det gjaldt om at konstatere
de indskrevne frØkners
fr!6kners adelskab, må
ma
bogen have kunnet gØre
g!6re det ud for
vore
yore dages »rØde
»r!6de bog«.
I !6vrigt
Øvrigt kan jeg henvise til mine
mere udfØrlige
udf!6rlige artikler i Historisk Samfund for KØbenhavns
K!6benhavns Amt, Arbog 1962,
ar, i Personalog, formentlig samme år,
historisk Tidsskrift, hvor jeg behandler
emnet udfØrligere.
udf!6rligere. BØgerne
B!6gerne er desuden
nu gennemfotograferede til det Kg!.
Biblioteks håndskriftsamling.
handskriftsamling. Også
Ogsa dertil kan interesserede henvises.
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