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LANDT de henved 400 forskellige
korsformer, der forekommer i heraldiken, indtager
indtagcr Jerusalemskorset
] erusalemskorset
(figur 1)
l) en ganske særlig
szerlig og fornem
plads. Konkrete oplysninger om dette
vabens opstaen,
våbens
opståen, symbolik og tidligste
historie er imidlertid både
bade spredte og
sparsomme, medens megen uhistorisk
romantik stadig florererflorereL
For at få
fa klarlagt, om ]J erusalemskorsets opri
oprindelse
ndelse skal sØges
ss6ges i tidligere
kors
former, har jeg fundet det nØdkorsformer,
n~d
vendigt at indlede med visse definitioner og at opridse nogle hovedtræk
hovedtrzek
af korsets historie i almindelighed.
Videre har jeg ment at burde anholde
an'holde
nogle af de oftest forekommende urigpastande om ]J erusalemskorset.
tige påstande
medf~rt, at jeg Disse forhold har medfØrt,
uden at tilstræbe
tilstrzebe en fuldstændig
fuldstzendig behandling af emnet - har måttet
mattet gå
ga
noget uden for rammerne af en ren
Hoget
heraldisk fremstilling.

B

Det X-formede Andreaskors
An(iTeas/wrs menes
aldrig at have været
vzeret i brug i oldtiden;
dets .eksistens « synes at bero på
pa en
misforstaelse. Hieronymus (ca. 340misforståelse.
420) siger, at korsarmene skal illustrere religionens udbredelse mod de fire
verdenshjØrner,
verdenshj~rner, og sammenligner KrigTzeske bogstav .ki«,
sti kors med det gTæske
der skrives som et X - men i ældre
zeldre tid
blev dette ofte skrevet som et +. Fejlen må
ma have indsneget sig ved senere
afskrivninger af manuskriptermanuskripteL Tilknytningen til apostlen Andreas stammer fra ganske uhistoriske middelalderlige legender.
Nogle mener, at Kristus blev korsfæstet
pa et T-formet kors, det såsafzestet på
kaldte Taukors, men af grunde jeg
ikke her skal komme nærmere
nzermere ind p å,
a,
er det latinske kors blevet næsten
nzesten eneradende i naturalistiske gengivelser af
rådende
Kristi korsfæstelse.
korsfzestelse.

Virkelige kors
Et virkeligt kors er et tortur- og aflivningsredskab, navnlig anvendt i den
klassiske oldtid af romerne. De virkefern grund
grundtypeL
typerlige kors kan deles i fem
Den simpleste form er en lige pæl
pzel eller
stolpe. I almindelig, moderne og hheeraldisk sprogbrug kan en pæl
pzel selvsagt
sk~nt
ikke a nerkendes som et kors, skØnt
såvel
savel det græske
grzeske stauros som de t latinske crux netop oprindelig kun bet~d
betØd
• en pæl«.
pzel«. Det Y- eller gaffel-formede
kors, ogsa
også kaldet Ypsilonkorset, har
maske forbindelse med romernes fm-måske
furca (gaffelgalgen), hvis brug er kendt
fra den senere kejsertid.

1.
l. Det 'l'eglemente1'edec Jentsalemslw1's .
.suaroendec gttld
guld
Feltet Sf9lu,
sølv, heri et .svævende«
krykkekors, omsat af
at tiTe
fiTe mindre guld
gttld
g1'l1:ske
g1'æske koTS.
kOTS. Selvom
Selu om ullbenet
våbenet således
sllledes
indeholder fem kors opfattes det som eet
billede, kaldet Jerttsalemsko1'Set.
Jemsalemsko1'Set.
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2. a. Fra Dura Europos , 200·talle
200·taliet, utvivlso mt kristent; symbolik uvis. - b. Fra Nazare th, 400·talle
400·talie t, kristent; måske
mtlske Jesus og de fire evangelister. - c. Sten i kirke i Umm
el-Jamal , 500·talle t; sikkert Jesus og de fire evangelister. - d.
Mosaik i Nazareth , da·
tering usikker, muligvis 300·talle t; utvivlso mt kristent, symbolik
usikker. - e. Slutsten
i hvælvin
hvtelvin g i hus i Latakia, uenighe d om datering en (byzanti nsk
eller korsfarerperio den?); symbolik sandsynligvis: Jesus og de fire evangelister.

Figur og symbol
Det græske
grceske eller
ell er byzantin ske kors
adskille r sig fra det latinske ved, at
korset er symmet risk om såvel
savel den
lodrette som den vandret te 3Jkse - of·
test er alle fire korsarm e lige lange.
Det er udelukk et, at denne korsform
har været
va:ret anvend t til korsfæs
korsfxsttelser,
elser,
alene af den ,'g rund, at det ville være
vxre
en alt for uration el anvende lse af det
navnlig i Mellem
Mellem~Østen
sten sjxldne
sjældne og
kostbar e langtØm
langt~mmer.
mer. Men som den
enkle figur det græske
gra:ske .lors
kors er, har
det været
vxret anvend t fra tidernes mor·
gen både
bade som ren dekorat iv figur og
tillige - i hvert fald fra omkrin g år
ar
3000 fØr
f~r vor tidsregn ing - som symbolsk figur. Figuren kendes fra prakpraiktisk talt alle kulture ns arneste der og
har til skiftend e tider været
vxret tillagt
forskell ig symboli k. I forbind else med
et andet ældgam
xldgam melt symbol, det såsakaldte »livets træ«
tra:« , er det muligt, at
korset er et symbol af univers el karak-

3 A. Sådan
Slldan kan de figu rer have set ud,
som Lactanti us omtaler i sin legende.
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ter, måske
maske betegne nde de fire verdens hj~rner..
hjØrner
I andre tilfælde
tilfxlde optræde
optrxde r korset sammen med cirklen og somme tider er
de to figurer forened e til een, korset
omskrev et af en cirkel. I nordlig e kulturkred se har denne figur uden tvivl
vxret et soltegn, medens den S3Jffiffie
været
figur i varmere lande i nogle tilfælde
tilfxlde
snarere har repræse
reprxse nteret månen.
manen. Må·
Ma·
ske bØr
bjiir det her nævnes,
na:vnes, at noget tyder
pa, at det Gamle
på,
Camle Testam entes .Cud.
.Gud.
oprinde lig var en måne-gu
mane-gu d.

Kristne kors
Korset i cirklen, der i 200- og 300-tallet (efter vor tidsregn ing) .lan
kan have
haft en vis tilknytn ing til Sol-Apollo,
blev snart overtag et af den kristne religion uafhæng
uafhxng igt af det virkelig e kors.
og. optaget blandt religion ens mange
forskell
£orskellige billedlig e symbole r. Fra
den ældste
a:ldste kristne ikonogr afi bemærbemukes, at alle helgene rs hovede r ses pit
på
baggrun d af en i regelen forgyldt cirkelskive. På
Pa billeder af Kristus, HelHeIligande n og Cud
ligånde
Gud Fader ses altid et
kors i cirklen. FØ1gelig
F~lgelig _må
ma cirklen betegne det hellige, medens korset i
cirklen er forbeho ldt det guddom melige.
Korset i cirklen kendes
ken des i dag fra
utallige kirkers ikalkma
kalkma lerier.
lerier. Figuren

]J eTUsalemskorset
enlSalemskorset

betegner her, at bygningen er indviet
til gudstjeneste. Lignende figurer kendes fra
ira MellemØstens
Mellem~stens ældste
a:ldste kristne
kirker. Den kunstneriske udformning
er naturligvis varieret. Kvartererne
mellem ,'k orsarmene kan være
va:re udfyldte
med figurer - ofte små
sma cirkler (herefter kaldet .besanter«). Analogt med
det foregående
foregaende kan det antages, at
den herved fremkommende figur betyder: een guddommelig og fire h ellige = Kristus og de fire evangelister.
I nogle tilfælde
tilfa:lde udelades den store cirkel" - om dette ændrer
a:ndrer noget ved symboliken, tør
t~r jeg ikke sige.
Pa figur 2 vises de mig kendte eksPå
empler på
pa sådanne
sadanne figurer fra MellemØsten.
lem~sten. Det vil
viI ses, at figurerne ikke
er geografisk lokaliserede til egnen
omkring Jerusalem; det må
ma endda betragtes som tvivlsomt om dette »tema«
overhovedet fØrst
f~rst er opstået
opstaet i det
Hellige Land_ Det er ikke lyk!k.edes
mig at finde bare eet eksempel
eksempe1 visende
et stort · kors omgivet af fire mindre
gTa:ske ·kors. Det kan ikke udelukkes,
gTæske
at en sådan
sadan figur ,k an have ,f orekom-

met i byzantinsk tid, men det er
uta:nkeligt, at den skulle have været
utænkeligt,
va:ret
almindeligt anerkendt som et mærke
ma:rke
med særlig
sa:rlig relation til det Hellige
Land, eller til byen eller
ell er begrebet J erusalem.

Kampskjolde
Katnpskjolde
La:nge fØr
Længe
f~r heraldikens
fremkomst
har det været
va:ret skik at pryde kampskjoldene med bemaling, beslag og figurer.
FØrste
F~rste gang .kristne krigere« optræoptra:der i et stØrre
st~rre slag i historien fØrte
f~rte de
j.f~lge en legende kors-beslægtede
kors-besla:gtede figuifØlge
rer på
pa deres skjolde. Jeg tænker
ta:nker her
pa Lactantius-versionen af legenden
på
om Konstantin den Stores sejr ved
den Milviske Bro år
ar 312. Det .Guds
himmelske tegn« som omtales her, beskrives med ordene: Transversa X littera summa capite circumflexa. Hvorledes Lactantius har forestillet sig dette tegn er lidt uklart, men det må
ma vel
have været
va:ret noget i retning af en af
figurerne på
pa figur 3 A. Lactantius' beretning menes affattet kort efter slaget

3 B. Fm
Fra Bayeuxtapetet. Bemæl'k
Bema!1'k rytterens skjold til højre
hpjre

billedet.
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og senest år
ar 315. Der findes imidlertid to andre, lidt senere, kristne legenIegender om samme slag. De omtaler ikke
skjoldma:rker, men nævner
skjoldmærker,
na:vner derimod
det nok så
sa bekendte banner labarum.
Uanset om Konstantin og hans krieHer ej, og
Qg uagtet den
gere var kristne eller
hØjst
h~jst tvivlsomme
tvivIsomme historiske va:rdi
værdi af
Lactantius' beretning, vidner legenden
dog om, at der blandt kristne på
pa denne tid eksisterede den tanke, at skjolskjoIde kunne prydes med kristne billedbiIledlige
Iige symboler. Ravenna-mosaikkerne
(fra ca. 525-550) viser kejser Justinians livvagt med sådanne
sadanne skjolde.
Pa Bayeuxtapetet, der er fremstillet
På
fremstilIet
omkring år
ar 1077, ses skjolde
skjoIde med figurer, der minder om korset med de
fire besanter (figur 3 B). Jeg tror ikke,
at det er tilfældig
tilfa:ldig dekoration. Der er
sikkert tilstræbt
tiIstra:bt en for tiden naturalistisk gengivelse af typiske kampskjolkampskjoIde, og korset med besanterne skal derfor opfattes som metal
metaIbeslag
beslag til styrkelse af skjoldet. Om beslagenes' udformning har været
va:ret tillagt særlig
sa:rlig betydning eller
eHer symbolik, ved jeg ikke.

Korstogene
Den 27. november 1095 erklærede
erkla:rede
Pave UI'ban 11
II i Clermont den hellige
krig. Det bestemtes samtidig, ' at enhver ekspeditionsdeltager skulle ba:rc
bære
et kors af rØdt
r~dt klæde
kla:de syet på
pa kappens
skulder. Der nævnes
na:vnes intet om skjoldma:l'ker.
mæl'ker.
Fra korsfarernes fØrste'
f~rste' ekspansionstid i Palæstina
Pala:stina eksisterer dog to, navnnavn4. Knud den Helliges billede på
pa en s~jle
søjle i F~dselskirken
Fødselskirken i Bethlehem. Korsets udf01'mudf01'1nning minder om en juvelprydet guld monstrans, men deTudover
dentdover ses lil'e
liTe små
sma blomstel'blomste,'lignende figw'el'
figw'eT mellem korsarmene. lJeg
eg tør
t~r ikke afgØre
afg~re om disse figure r el'
eT svævende,
svteVende,
eller om de 1)a
jJå en ellel'
elleT anden måde
made el'
eT fæstet
ftestet til
tit korset. (Enkelte
(Enke/te bevarede byzantinædelstene hængende
karsaml i guldtrtlde).
ske altel'kon
alte"ka1'S hm'
haT tedelstene
htengende ned fm den vandrette korsawl
Hellig Olavs skjold
skjald afviger
aflliger 1m
Im Knuds
Klluds ved at skjoldb
skjaldb orten er hvad man pt'l
på engelsk kalde,' engrailed og
del'
ag harset
korset ikke
ikhe hm' de skrtl
skrå stTlller;
stråler; de blamsterlignende
blomsterlignende figurer er deTde1'far anbmgt midt i Iwartereme.
for
/wartereme.
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lig for Norden interessante, eksempler på
pa at skjoldene alligevel ofte bar
korsma:rket. På
korsmærket.
Pa to s9>jler i F9>dselskirken i Bethlehem ses Hellig Olav og
Knud den Hellige afbildede ~figur 4).
Be~ges skjolde er prydede med korset.
Billederne menes malede omkring år
ar
1130, muligvis af en armenisk kunstner. Kunstneren må
ma have gengivet de
to nordiske konger ud fra sit kendskab til, hvorledes prinser blandt
korsfarerne var klædt
kla:dt og udrustet,
blandet med byzantinsk tradition for
hvorledes en fyrste (og
(08 helgen) .skulle « se ud.
Billedet af Frederik Barbarossa (figur 5) er et dedikationsblad i et manuskript, der menes foræret
fora:ret kejseren
år
eller
ar 1188 ell
er 1189 kort f9>r hans afrejse
pa det for ham så
på
sa skæbnesvangre
ska:bnesvangTe korstog. Den mindre skikkelse i billedets
sinistre side er provst Henrik fra
Schaftlarn, manuskriptets donator og
muligvis også
ogsa ham, der har udf9>rt billedet. Den eneste forklaTing
forklaring jeg kan
tilbyde på
pa den ejendommelige krone
og det gennemhullede Tigsalble
rigsæble er, at
provsten ikke har været
va:ret rutineret i at
lave kejserbilleder.
kejserbiJJeder. Men i skjoldet tTor
tror
jeg, han har truffet noget meget karakteristisk for den fremspirende heraldik: Feltet med de rxkl
rækikevis ordnede »utallige« små
sma figurer. Besanterne
skal næppe
na:ppe opfattes som .de Helliges
Belliges
Samfund«; snarere
snaTere er det stiliserede
s9>mhoveder.

Gra'})kirken
I Gravkirken
Malet for korstogene var som bekendt
Målet
at generobre Kristi
KTisti Grav fra de »vantro«. Den hellige Gravkirke er i dag
hovedsagelig den samme bygning, som
den korsfarerne rejste år
ar 1149. På
Pa
murene i kirken ses en mængde
ma:ngde sma
små
kors indridsede, flere
Here af dem samlede

5. Frederik Barbarossa (Vatikanets bibliotek Cod. Vat. lat. 2001). Sølv
Splv (hvidt) silet
rpde gennemhullede besanter, guld
med røde
latinsk kors og skjoldrand. Fra inskripma jeg bringe følgende
fplgende lille udtionen må
drag: .Kejseren den berømmelige,
berpmmelige, fromme, ophøjede
ophpjede Frederik udjog Saladins
yngel fra Herrens land • . - Den 10. juni
1190 var Frederik med sin hær
hlEr nilet ned
pil kysts
kystsletten
letten ved Seleucia i Lilleasien.
Med sin livvagt red han i forvejen til
fladen Calycadmus. Her fandt den omfloden
trent 70-årige
70-arige kejser druknedøden
druknedpden under
uopklarede omstændigheder.
amstlEndigheder. Der var endnu ikke opnilet kontakt med Saladins
styrker.

i grupper på
pa fem,
fern, således
saledes at de danner et ]erusalemskors.
Jerusalemskors. De lokale turistf9>rere fortæller,
forta:ller, at disse kors er Tidridsede af korsfarerne, og at ]J erusalemskorset opstod ved, at man en dag tilfa:ldigt så,
fældigt
sa, at fem
fern kors sammen
sarnmen dannede et smukt og karakteristisk mærma:rke, der
del' yderligere skulle lede tanken
hen på
pa Kristi fem
fern sår.
sar.
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6. Våbenskjolde
Vabenskjolde på
pa det
airkebislwppelige palæ
ærkebislwppelige
palce
i Nicosia, Cypern, tidligst o. 1325. Vistnok
et af
at de celdste
ældste eksistemelietfer
sterende stemelieffer
hvorpa Jerusalemslwrhvorpå
Jentsalemslwrset forekommer. Dexter: Cyperns røde
r~de lØl~
ve. Sinister: Firdelt,
Firdeit, 1.
og 3. felt Jerusalem,
2. og 4. felt Lusignan'ernes (her) 7 gange
tvcerdelte våben
tværdelte
vliben belagt
med en løve.
l~ve.

Det er især
is<er langs trappen
trap pen ned til
HelenekapeIIet, at korsene findes. UnHelenekapellet,
der Helenekapellet
HelenekapeIIet ligger den brØnd,
br\6nd,
hvor Konstantin den Stores moder
Helene ifØlge
if\6lge legenden år
ar 326 fandt
de tre kors, hvorpå
hvorpa Jesus og rØverne
r\6verne
var blevet korsfæstede.
korsf<estede. Også
Ogsa på
pa muren
bag alteret i dette kapel ses talrige
kors, men desuden er der ridset et våvabenskjold og indskriften »von Wildenstein Riter«. Denne tegning og andre
grafitti kan efter stilen tidligst dateres
til omkring år
ar 1350. Det turde derfor
v<ere rimeligt at antage, at korsene er
være
fra samme periode, fra tiden hvor det
netop blandt tyske fyrster og riddere
var hØjeste
hs6jeste mode at drage på
pa pilgrimsfærd
f<erd til Jerusalem.
Udl<egningen af ,Ik orsene som Kristi
Udlægningen
fern sår
fem
sar stemmer heller
heIIer ikike
ikke med korsfarertidens ånd.
and. For korsfarerne i Pal<estina var korset kampens og sejrens
læstina
tegn. FØrst
F\6rst mod slutningen af middelalderen trænger
tr<enger disse sentimentale
tanker sig frem, der lægger
l;egger hovedvæghovedv<egten på
pa passionen. Endelig forudsætter
foruds<etter
denne udlægning,
udl<egning, at Jerusalemskorset
ved dets opståen
opstaen bestod af fem
fern kors,
og er - som vi senere skal se - denne
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forudsætning ikke til stede, må
foruds<etning
ma udlægudl<egningen selvfØlgelig
selvf\6lgelig afvises.
f\6r
J erusalemskors i sten fra tiden fØr
1291 forekommer hverken i byen Jerusalem eller
eIIer andre steder inden for
kongeriget Jerusalems grænser.
gr<enser. Denne
tot ale mangel kan næsten
totale
n<esten virke mist<enkeIig og
tænkelig
Qg måske
maske få
fa en til at tænke,
t<enike,
at det si,k kert også
ogsa i dag vil
viI v<ere
være vanskeIigt
skeligt at finde hagekors på
pa offentlige
offentIige
bygninger i Tyskland - med andre
ord, mon ik,ke muhammedanerne har
fjernet Jerusalemskorsene?
J erusalemskorsene? Da der fra
korsfarertiden er bevaret så
sa .mange
andre kristne billedlige
biIIedlige symboler i
landet, og da Islam næsten
n<esten altid i så
sa
henseende har været
v<eret ret tolerant, mener jeg, at svaret er et bestemt nej. På
Pa
Cypern findes Jerusalemskors i sten,
men ingen af dem kan dateres tidligere end omkring 1325 (figur 6).

Sigil og byvåben
byvdben
1fØlge
If\6lge Schlumbergers SigilIographie
forekommer Jerusalemskorset
J erusalemskorset f\6rste
fØrste
gang på
pa dronning Charlottes segl fra
1458-1460. De fleste
fIeste af de tidligere
tidIigere
konger af Jerusalem fØrte
f\6rte dobbeltsegl

]Jerusalemskorset
erusalemskorset

(blybuller) a;£
æf majest::etstypen.
majestætstypen. Forsiden
viser kongen med regalier siddende
p åa en trone, og bagsiden viser byen
Jerusalem
jerusalem med Davidstårnet
Davidstarnet (eller rettere den vestlige Jaffaport).
jaffaport). Bag en
bymur ses i dextre side templet (tempelherrernes hovedkirke, den nuvænuv::erende klippemoske), og sinister gravkirken. Anerkender man sådanne
sadanne .bybilleder« i det åbne
abne seglfelt som byvaben, da er dette byen Jerusalems
våben,
jerusalems
vaben .
våben
N år
ar Jjerusalemskorset
erusalemskorset i forskellige
variationer f. eks. optræder
optr::eder som »byvåben«
vaben« på
pa kobberstik fra 1600-tallet
med prospekter fra
Ira Jerusalem,
jerusalem, skal det
nok ses i forbindelse med at Franciskanerordenen i 1336 havde etableret
si'g i byen og fra omkring 1400-tallets
begyndelse - som vogtere af den Hellige Grav - fØrte
f~rte Jj erusalemskorset,
rØdt
r~dt i SØlv.
s~lv.
Det kan måske
maske virke forblØffende,
forbl#Iende,
at ingen kongesigiIler
kongesigiller fra den egentlige korsfarertid viser heraldik, men
tilsvarende eksempler kendes fra andre la nde. Måske
Maske 9lnskede
Ønskede kongerne a t
vabenholde det officielle sigil frit for våbenskjolde og kun lade sig gengive som
ma
majestæten
jest<eten på
pa tronen, for derved at
h::eve sig op over stridigheder og prohæve
blemer som
sam en indiskutabel institution
- kongen af Guds nåde.
n1lde.
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7. IH -teorien.

skriften. Identificering og hermed datering af mønter
m91nter er i dag forholdsvis
let.
De tidligste korsfarermØnter
korsfarerm~nter viser
pa den ene side et græsk
på
gr::esk kors i .åbent
»abent
felt«. I kvartererne er nu og da anbragt små
sma figurer som f. eks. en besant
i 1.
l. og 3. kvarter eller en halvmåne
halvmane i
2. kvarter. Fra selve kongeriget Jerujerusalem kender jeg ingen mønter
m~nter med
Jjerusalemskorset.
erusalemskorset.
Det har været
v::eret fremfØrt,
fremf91rt, at ,kors på
pa
m91nter oprindelig ikke er kristne kors,
mønter
men blot en praktisk
pra<ktisk foranstaltning
for at man kunne brække
bralkke mønten
m~nten itu
efter korsets riller og herved veksle en
.krone.
-krone. til fire .25-Ører«.
.25-91rer«. Denne teori
kan nu næppe
n::eppe overf91res
overfØres på
pa de mØnm~n
ter vi her beskæftiger
besk::eftiger os med. Korsarmene når
nar ikke ud til møntens
m~ntens kant,
og i regelen fremtr::eder
fremtræder korset i positivt relief.
Dr. V. Cramer
Cram er mener, at oprindelsen til Jjerusalemskorset
erusalemskorset skal findes ppa
å
en mønt
jerum~nt af patriarken Albert af Jerusalem (1202-12 14). Denne mønt
m~nt skul-

Mønter
Menter
På
P1I mønter
m~nter må
ma man alene st~tte
støtte sig
til den p lastiske virkning, men fremfor
segl og stenrelieffer har mønten
m91nten det,
at den som regel har været
v::eret fremstillet
i et så
sa stort antal og i et så
sa bestandigt
materiale, at tydelige eksemplarer er
bevarede. Når
N1Ir fyrstens (eller lensherrens) våben
vaben figurerer
Iigurerer på
pa mønten,
m91nten, kan
man gå
g1l ud fra,
Ira, at det virkelig er det
»o£ficielle«
»o~ficielle« v1lben
våben for den person, hvis
navn, titler og besiddelser står
star i om-

8.

+

Gttldmønt,
C'ltldm~nt, 1277.
KAROL. DEl.
DEI.
CRA. lERLM.
GRA.
IERLM. SIGlLLIE.
SICILLIE. REX
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SfJlvmfJnt. Vistnok ældste
a:ldste kendte .gros«
9. Sølvmønt.
(stfJn'e sølvmønt)
sfJlvmfJnt) fra
Ira den latinske Orient.
(stØn'e
Avers: hENRI .. REI
REI:: DE - Revers:
IERVSALEM E D'ChIPR'

+

le vise et IH flankeret af fire små
sma
kors. Dr. Cramer tænker
tGenker sig nu, at
I'et og H'et (for Iherusalem, Hierusalem eller
eHer JJesus-monogrammet
esus-monogrammet IHS) er
blevet sammen
sammenskrevet
skrevet og at endnu et
sæt
SGet er lagt på,
pa, tværs
tVGers over det f~rste;
fØrste;
herved frem!kommer Jerusalemskorset
J erusalemskorset
(figur 7). Den tidligste mønt
m~nt med det
.fGerdige« Jerusalemskors på
.færdige«
pa skulle
være
vGere en mønt
m~nt udstedt af den tyske
konge Konrad IV af Hohenstaufen
(1250-1254); derefter forekommer korset på
pa mønter
m9>nter af Karl I af Anjou-Sicilien (1277).
Hertil må
ma jeg bemærke:
bemGerke: Jeg har
ikke kunnet finde omtalte mønt
m~nt af patriarken Albert, og jeg vil
viI næsten
nGeSten betvivle at den eksisterer, fordi ingen af
Jerusalems andre patriarker mØntede.
m~ntede.
Teorien om en bogstavrebus er tiltalende, men selvom
selv om forkortelser anvendtes i udstrakt grad på
pa hin tid tror
jeg, at egentlige
egentHge rebusser fØrst
f~rst (igen)
kom på
pa mode et stykke ind i 1300-tall300-tallet. En mindre udspekuleret rebus ville det være,
vGere, hvis et I sammenskrives
med et .langstrakt« H; herved fremkommer krykkekorset. De græske
grGeske kors
tilsGettes
tilsættes derefter som dekoration. På
Pa
denne måde
made undgår
undgar man også
ogsa den
uverificerede forudsGetning
forudsætning med de
fern kors.
fem
Imidlertid er en sammenskrivning
af bogstaverne I og H ikke karakteri-
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stisk for Jerusalem, da dette oftest stavedes lER
IERVSALEM (eller forkortelser
heraf). På
Pa enkelte mønter
m~nter ser det ud
som om der
del' står
star hIER
hlERVSALEM, men
det skal vistnok læses
lGeses som D'IERVSALEM (et bykort over Jerusalem fra
ca. 1150 staver
staveI' dog IHERVSALEM).
Konrad IV blev aldrig virkelig konge
af Tyskland, men kun .Romernes
konge« i perioden 1251-1254, men
desuden var han (som Konrad II)
konge af Jerusalem 1229-1250, og det
er vist kun som sådan,
sadan, at han har udstedt mønter.
m~nter. De fleste af disse mønter
m~nter
bGerer godtnok kors, men ingen af
bærer
dem jeg har
bar kunnet finde frem til i
kataloger og samlinger, bærer
bGerer Jerusalemskorset. På
Pa figur 8 ser vi en af
Karl I's mønter
m~nter hvor Jerusalemskorset
optrGeder i våbenets
optræder
vabenets dextre side - men
bemGerk, der er fem små
bemærk,
sma græske
grceske ko1'S
omkring krykkekorset.
Udover Karl I og de sidste Hohenstaufer var også
ogsa Lusignan'erne indblandet i de komplicerede stridigheder
om retten til Jerusalems trone. I modsGetning til de fØrstnævnte
sætning
f~rstnGevnte var Lusignan'erne bosatte fØrst
f~rst i det Hellige
Land og. siden på
pa Cypern. Slægten
Sla:gten
fØrte
f~rte fra sin hjemstavn Poitou i Frankrig et .tværstribet«
.tVGerstribet« va,ben
våben (antallet af
tVGerdelinger har varieret fra. 5 til 20)
tværdelinger
i tinkturerne SØlv
s~lv og blåt.
blat. På
Pa Cypern
(og måske
maske også
ogsa i Palæstina)
PalGestina) fØrte
f~rte de

10. Sølvmønt.
SfJlvm9!nt. Amalrik har sit
og betegner sig som guvernør.
guvernfJr.
hENRIC'IRLM E CIPRI REX
+ AMALRIC'GVBNATOR

navn med
Avers:
- Revers:
CIPRI

+

J erwalemskorse t
desuden en rØd
r9Xl 19lve.
lØve. Der er tvivl om,
hvorvidt denne 19lve
lØve var tænkt
ta:nkt som et
sa:rIigt våben
særligt
viben for Øen
91en og kongeriget
Cypern, eJler om den var et sekundært
sekunda:rt
sla:gtsma:rke.
slægtsmærke. LØven
L~ven optræder
optra:der fØrste
f9lrste
gang på
pi mønter
m9lnteraf
af Henrik II (12851324; i omtrent samme periode dels
titula:r, dels virkelig
titulær,
virkeIig konge af
a£ Jerusalem). LØven
L9Iven er i .abent
-åbent felt«,
felte, men stilen lader ingen i tvivl om, at det er
en heraldisk 19lve
lØve (figur 9).
UIykkeIigvis var Henrik plaget alf
Ulykkeligvis
ensygdom,
en
sygdom, og dette gav
gay hans broder
Amalrik anledning til med ikke helt

11. Sølvmønt.
S~lvm~nt. Henriks navn er helt
he It udet~I' dog ikke smykke sig
ladt. Amalrik tø"
med konge
kongetitlen,
tit/en, men kalder sig i stedet
herre til Tyrus, Cyperns guvern~r
guvernør og rektor, Jerusalems og Cyperns konges s~n.
søn.
Han undlader at anfØre,
anf~re, at det er den
forrige konge han mener. Avers:
AMALRIC'TIRENSIS DOMINUS CIPRI
GUBNATO'E'RETOR
Revers: +
TRL'M:ET:CIPRI
lRL'M:ET:CIPRI REGIS:FlLlUS

+

rent broderlige motiver at overtage
regentskaJbet. Denne periode, der
regentskabet.
strakte sig fra
Ira 1304-1310 afspejler sig
i to m9lnter.
mønter. På
Pa figur 10 ser vi omsider
det eftersØgte
efters~te »reglementerede« J erusalemskors, men ikke i skjold.
sk jold. På
Pa figur
11
I l er det i skjold og ligesom på
pa Karl
1's
I's mønt
m9lnt i dextre side af
a£ det delte våvaben , hvis sinistre side viser fØromtalte
f9lromtalte
19>ve,
lØve, der nu er lagt
Iagt på
pi det »tværstri·
»tva:rstribede« våben.
viben.
M9Inten på
pa figur
£igur 12 menes at stamMØnten
me fra
Ira Henriks sidste regeringsår
regeringsar efter

12. Sølvmønt.
S~lvm~nt. Formentlig fra Henriks
sidste regeringsilr efter
eJter Amalriks død.
d~d.
AveTS: hENRI REI DE - Revel's : +
IERVSAL'M E D'ChIPR'

Amalriks dØd.
d9>d. Her er Jerusalemskorset
J erusalemskorset
atter i åbent
abent felt. Som den sidste i
ra:kJken af Cypern-mønter
ræk:ken
Cypern-m9lnter ser vi Pete?·
Pete?1'5
I's mønt
m9lnt (Hgur 13), hvor et lille
liIle skjold
med 19>ven
lØven står
star ved tronens fod, medens ]erusalemskorset
Jerusalemskorset i åbent
abent felt ses
pi reversen.
på
Stedet hvor korsets to hoveddele
tkrydser hinanden (hjertestykket),
krydser
(hjertestyk:ket), er
pi nogle
på
nogIe gengivelser udformet til et
kvadrat, der rager ud over vinklerne
meIlem korsarmene. I dette kvadrat
mellem
er somme tider endnu et lille
liIle kors.
pa denne detaille
de taille er, at
FOl'klaringen på
alterkors samtidig var relikviegemmer
(for st9lrre
eIler mindre splinter af
større eller
»Kristi sande kors«), og gemmestedet
var netop hjertestykket, som derfor
matte sibes og udsmykkes på
måtte
pa værdig
va:rdig
made. Fænomenet
måde.
Fa:nomenet kendes fra andre
korsformer,
kors
former, men i forbindelse med J erusalemskorset synes det opstået
opstflet på
pa
Cypern og næsten
na:sten udelUikkende anvendt her.

+

13 . Sølvmønt.
13.
S~lvm~nt. Avers:
PIERE
PIER
E PAR.LA
GRACE D'DIEV ROT
ROl - Revers:
DE
IERVSALEM E DE ChIPRE

+
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14. British Museum. Bestiary. Harley MS
3244, f. 39.

Heraldiske manuskripter
II et engelsk zoologi~k håndskrift
handskrift fra

1200-tallets begyndelse finder vi den·
ne herlige elefant (figur 14). Billedet
er øjensynlig
pjensynlig tegnet af en dygtig, pro·
fessionel kunstner med nogen erfaring
er faring
i den heraldi~ke kunst. Kan hænde
ho:ende at
de to våbener
vabener er imaginære,
imagino:ere, men helt
grebet ud af luften er de næppe.
n;:eppe. Det
dextre, som interesserer os mest, er det
nu gammelkendte kors med de fire
besanter. Man ~kal ikke underkende
klerkenes kendskab til billedsproget
og fra,kende heraldiken enhver symbo·
lik, og jeg er derfor tilbØjelig
tilb~jelig til at
mene, at det stadig må
ma betyde Jesus
og de fire evangelister. Det kan umu·
ligt sættes
sa:ttes i forbindelse med kejser
Frederik Il af Hohenstaufen (konge af
Jerusalem 1225-1229), selvom
selv om han
vitterlig holdt
ho1dt elefanter.
Mathæus
Mathceus Paris: .Historia Anglorum«
har rom vignetter i marginen 95 våvabenskjolde for de personer, der nævno:evnes i teksten. Dette manuskript er måmaske det ældste,
o:eldste, hvis tegninger anerkendes som virkelig heraldiske. Det date·
res til
ti! 1250-1259. Mathæus
Matho:eus Paris indtradte i St. Albans klosteret i England
trådte
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i 1217 som krØnikeskriver,
krpnikeskriver, han beSØg'
bespg·
Qg dØde
dpde 1259. Som de
te Norge i 1248 og
fleste af datidens skrifter har også
ogsa !hans
vo:eret udsat for megen kritik, men det
været
ser ud som om den seneste forskning
er ved at rehaJbilitere
reh3Jbilitere ham; næsten
no:esten alle
er enige om, at han selv illuminerede
sine værker,
vo:erker, SaJmt
SaJrnt at han må
ma have besiddet et for tiden usædvanlig
uso:edvanlig godt
kendskab til heraldik.
hera1dik. II ovennævnte
ovenno:evnte
værk
vo:erk findes hvad jeg mener må
ma være
vo:ere
den ældste
o:eldste kendte gengivelse
gengive1se af kon gen at
af Jerusalems våben
vaben (figur 15).
Det tillægges
till<egges Johannes af
at Brienne
~konge af Jerusalem 1210-1225, svigerfader til kejser Frederik II).
Jeg har kun haJft
h3Jft 1ejlighed
lejlighed til i tyve
minutter hastigt at blade dette digre
(232 blade) bind igennem, men herunder bemærkede
bem;:erkede jeg et andet våben
vaben
blot visende et SØlv
spIv kors i guld. Så
Sa
vidt jeg forstod, for en vis Balduin.
Kongeriget Jerusalem havde fem
fern konger af dette navn. Balduin
Ba1duin V regerede
1185-1186, men om det var ham der
ti!, tør
tpr jeg ikke sige.
hentydedes til,
Der kan snart ventes en bog på
pa engelsk om Mathæus
Matho:eus Paris' våbentegninvabentegninger, udgivet af The Society of
at Antiquaries. Da jeg ikke har læst
lo:est dette videnskabe1ige arbejde, bringer jeg mine
denskabelige
observationer om Mathæus
Matho:eus ' Paris og
hans våbener
vibener med forbehold.
Armorial Wijnbergen (ca. 12701285) gengiver våbenet
vibenet for kongen af
Jerusalem omtrent som vist på
pi figur
tiIlikturerne nu er guld
gu1d
16. Det ses at tinkturerne
kors i SØlv
s\,>lv (modsat Mathæus
Matha:us Paris).
Det store kors er .svævende«
.svo:evende« og må
ma
blasoneres som et latinsk korset kors.
Den engelske
enge1ske Carnden Roll (ca.
1280) har ogsi
også indeholdt våbenet,
vibenet,
men desværre
desvo:erre i den øverste
~verste ro:ekke,
række,
som nu mangler. Tilbage er kun en
na:sten ulæselig
næsten
u1o:eselig tekst. •... rim porte
parte
le escu de argent a (une) croiz de m'
crusele de o(r)«.

lerusalemskorset
Jerusalemskorset

Det turde være
veere indlysende, at billeder af Gotfred af Bouillon med J erusalemskorset (ofte som en af
a£ .de Ni
Helte«) er ren fantasi. Gotfred
Cotfred megmBgtede at antage kongetitlen og begrebet
heraldik eksisterede slet i-kke
ikke i 1099.
Disse billeder frembyder
frerobyder da heller
ikike noget som helst til belysning af
a£
J erusalernskorsets oprindelse.

Sancta organisationen)
samme vlliben.
våben.

fØrer
£~rer stadig

Rødt
Rndt
Den rØde
r~de farve stammer muligvis frå
fnt
Venedig. Det fortælles,
forteelles, at Jerusalemskorset var malet i en kirke i Nicosia
N icosia

Den hellige Gravs Orden
Det er sandsynligt,
sandsynhgt, at ridderslagninger fandt sted i Gravkirken allerede
pa korstogstiden, men intet tyder på,
på
pa,
at riddere fra en sMan
sådan ridderslagning
dannede en særlig
seerlig orden med et særseermærke. Da pilgrimsrejserne mod
ligt meerke.
midten af
a£ 1300-tallet kom på
pa mode,
blev det samtidig skik at henlægge
henleegge
riddersllllgninger til Gravkirken.
ridderslaJgninger
Det ældste
eeldste bevarede eksempel på,
pa,
at J erusale.mskorset har været
veeret sat i forbindelse med en sådan
sadan andagtsrejse
findes på
pa et gravmæle
gravmeele for Heinrich
Ketzel i Sebalduskirken i Niirnberg.
Nurnberg.
Gravstenen viser hans våbenskjold,
vabenskjold, og
over dette ses blandt andet Jerusalemskorset. Heinrich Ketzel bes9>gte
besØgte
Jerusalem 1389 og modtog ridderslaget
i GraVlkirken, men gravstenen menes
fØrst
f~rst udfØrt
udf~rt efter hans dØd
d~ i 1433.
Man kan næppe
nlflppe tale om en orden
med Jerusalemskorset
J erusalemskorset som sit insignium fØrend
f~rend i begyndelsen af 1500tallet. I Heinrich Ketzels tilfælde
tilfeelde må
ma
J erusalemskorset derfor nærmest
neermest betragtes som en lOsouvenir« om besØget
bes~get
og ridderslaget.
Det Jerusalemskors
J erusalemskors der her er tale
om, er det rØde,
rljJde, som Franciskanerne
antog som vogtere af den Hellige
Grav; de var nemlig
nemHg en tid tillige administratorer af
a£ den Hellige Gravs
Cravs
Orden. Den nuværende
nuvcerende ordens klenodie er atter et rØdt
r~t JJerusalemskors,
erusalemskors, og
Franciskanerne
Paleestina (Terra
Palæstina

15. British Museum Royal MS. 14 C. VIl.
Feltet guld, store kors SfJlv.
sølv. Nogen fornuftig
på den .omvendte.omvendtec fornUftig forklaring po.
de ling af metallerne po.
på kors og felt kan
deling
jeg ikke give. Den måske
rntlske eneste, svage
stfJtte
a d ins
i n s våben
vilben
støtte er den unge Ko
K o n r ad
i det Manessiske Hilndshift.
Håndshift. Det e1' i
guld, et svævende,
svtEVende, latinsk s (H t stiksfJlv forveksles
kløverbladsk01"s (SOTt og sølv
klfJverbladskoTS
ofte). De små
smil g1"
gueske
æske k01"5
kOTS er tegnede sorte, men det skal ikke tages for bogstavemtlske skulle de som det store kOTS
ligt; måske
have V{ll'ret
været SfJlv,
sølv, men af hensyn til det
litle
fonnat er det kun blevet til
tit S01"
S01·te
te
lille f01'mat
streger; måske
mtlske skal de kun opfattes som
en slags damasceTing, der jo altid er i
sort st1"
st1'eg,
eg, hvis intet andet eT p1"æcise1"et
pmJCise1-et
i blasoneTingen. Det ståT
stilT mig ikke helt
klm·t, hV01for Mathceus
klm"t,
Mathæus Pads viser leruJerusalems-vilbenet
salems"våbenet og ikke BTienne'rnes
lfJve i et felt sået
so.et med
slcegtsvo.ben
slægtsvåben - en lØve
billette1- - for Johannes. leg
billette1"
Jeg kan heller
hetler
ikke fO'
fontil
rstå meningen med det 1"'fJde
Øde k01"
k01-SS
oveT vilbenet.
våbenet. Forhilbentlig
Forhåbentlig vil omtalte
nye bog kaste lys over disse dunkle
punkte1-.
punkte1".
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p1't Cypern i de rigtige tinkturer guld
på
og sØlv.
s~lv. Guldet mØrknedes
ms<>rknedes med tiden
og blev af venezianerne opfattet som
rØdt. Venedig stod i nær
r\'Xlt.
na:r handelsforbindelse med Levanten og de fleste
pilgrimme tog herfra ad søvejen
ss<>vejen via
Cypern til Acre eller Jaffa. Man ved
at venezianske malere solgte
soIgte våbenv1'tbenskjolde
sk
jolde til pilgrimmene til ophængopha:ngning i valfartskirkerne.
I den tid Venedig herskede over Cypern, indgik et rØdt
r\'Xlt Jerusalemskors
J erusalemskors i
dogens sammensatte våben.
v1'tben. Vistnok
det eneste sted Jerusalemskorset
J erusalemskorset forekommer i dansk heraldik er i slægten
sla:gten
Molinos hjelmtegn. Det var en veneziansk slægt,
sl<egt, der i 1709 erholdt våbenv1'tbenbrev i Danmark. Korset er rØdt.
r\'Xlt.

Guld og sølv
solv
Mange har undret sig over, at det
»rigtigee Jerusalemskors
J erusalemskors p1't
på trods af
reglerne lægger
la:rgger metal p1't
på metal. De fleste »fol'klaringere går
gar ud på,
pa, at vi her
star overfor undtagelsen der bekræfter
står
bekra:fter
regelen. Der kendes
ken des imidlertid flere
middelalderlige våbener
v1'tbener med sammensa:tninger af guld og sØlv.
sætninger
sS<>lv. Det er også
ogs1't
muligt, at kongerigets specielle tilknytning til de hellige steder har krævet
kra:vet
et særligt
sa:rligt .dyrebart« våben.
v1'tben. En tradition - hvis alder og holdbarhed jeg
ikke har efterprØvet
efterprs<>vet - hævder,
ha:vder, at alene
paven, kejseren i Konstantinopelog
Konstantinopel og
kongen af Jerusalem måtte
matte udstede
buller (dobbeltsegl) af guld, men det
har nu næppe
na:ppe relation til metallerne i
vabenet.
våbenet.
Det kan tænkes,
ta:nkes, at det fysiske fo·
£o·rbillede for Jerusalemskorset
J erusalemskorset var det
guldindfattede »Kristi sande korse.
Dette relikvies historie er temmelig
uudforsket. Det spillede en meget vigtig rolle under korstogene. Normalt
opbevaredes det af patriarken af Jerusalem, men kongen kunne disponere
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16. Jerusalemskorset etter A1·morial
A,·morial Wijnbergen. Feltet s~lv,
sølv, konene guld. lI denne

den celdste
ældste franske vilbenbog
våben bog forekommer
prcecis samme .type.,
.type-,
adskillige vilbener
våbener af præcis
blot i andre tinkturer. Det er derfor ganske ejendommeligt, at kongen af JerusaNår
lems våben
vilben er gengivet S0111
som vist her. Nilr
illustrationen ikke er en fotografisk genvilben er temgive/se skyldes det, at dette våben
givelse
melig udvisket.

over det og beordre det med i kamp;
det var med i adskillige slag og bragte
som regel sejr til korsridderne. Men i
slaget ved Hattin den 4. juli 1187 blev
korset erobret af Saladins sØn
ss<>n al-Afda!,
al-Afdal,
og siden dette slag gik det tilbage for
kors£arerne. Ved senere freds- og våkorsfarerne.
vabenhvileforhandlinger søgte
s~gte man igen
og igen at lØskØbe
l~sks<>be korset. Efter det 5.
korstog i 1221 lykkedes det ved Damietta at få
fa en aftale i stand om dets
udlevering - men så
sa meddelte muhammed an erne, at de ikke kunne finhammedanerne,
de det.

Konklusion
J erusalemskorset er i·!<Jke direkte afledet af tidligere kristne billedlige
symboler. Men der er fØl'heraldisk
fS<>l'heraldisk tradition ,for korsmærker
korsma:rker på
pa skjolde,
sk jolde, og
noget tyder på,
pa, at .Kristi
_Kristi sande kors«
har været
va:ret forbillede for et sk joldmærjoldma:r-

]et'usalemskorset
Jet'usalemskorset

ke, der udviklede sig til at blive embedsvaben
beds våben for <kong,e n af Jerusalem
(ikke byen, men ilk ongeriget J erusanæppe muligt at fastslå,
fastsIa,
lem). Det er meppe
hvornar dette våben
vaben opstod;
pnecis hvornår
præcis
formentlig har det været
va:ret i tidsrummet
1220-1250. Om det skete i Europa eller i Palæstina,
Pahestina, er uvist.
Vlbenet må
Våbenet
ma antages oprindelig at
have været
v<eret et guld 'kors, grm
græsk. eller latinsk afhængig
afh<engig af skjoldfeltets form.
maske været
v<eret
Korsarmenes ender har måske
udformede. Fra omkring år
ar 1300 synes
korset »standardiseret« til et krykkegar ko,rskors. I nogle ,g engivelser går
armene fra skjoldrand til skjoldrand,
i andre er korset »svævendec.
»sv<evendec. Fra omkring år
ar 1400 er det svævende
sV<evende kors dominerende. Feltet er sØlv.
s~lv.
Det er usikkert, om de små
sma græske
gr<eske
h~rte til våbenet
vabenet fra begyndelsen.
kors hØrte
tilf<eldet, var det kun som
Hvis det var tilfældet,
en art damascering.
damaseering. Fra omkring 1270
er feltet sået
saet med små
sma græske
gr<eske guld
kors. Når
Nar feltet er rundt eller kvadrasma kors' antal til
tisk, reduceres
redueeres de små
fire. Fra omkring år
ar 1300 er deres anfaeon.
tal ,fast fire, uanset skjoldfeltets facon.
Senere afvigelser må
ma tilskrives kunstnerisk frihedstrang
friheds trang eller uvidenhed.
Kombinationen af guld og sØlver
s9>lv er
ikke helt usædvanlig.
uS<edvanlig. Måske
Maske er den
valgt for at markere embedets hØje
h~je
v<erdighed i den kristne verden.
værdighed
Muligvis tabet af »Kristi san
sande
de kors«,
og i hvert fald stridighederne omkring
retten til Jerusalems trone, samt tabet
i 1291 af de sidste besiddelser i Pal<ePalæstina, har i ih9>j
hØj grad været
v<eret medviI1kende til våJhenets
vaJhenets udbredelse. J erusalemskorset kan betegnes som et pretentionsvaben. J eg tror i'kke, der skal lægges
våben.
l<egges
anden symbolik i våbenet
vabenet end, at det
er <kongens korsm<eI1ke
korsmæl'ke set på
pa en baggrund af »utalligec korsfareres korsmærker (nu kun repræsenteret
repr<esenteret ved
ma:rker
fire).

17. Som eksempel po.
på Jerusalemskorsets
]erusalemskorsets
udbredelse kan nævnes,
narones, at det i midten
af
forekom i ikke mindre end
at 1700-tallet
1700-taUet torekom
syv eumpceiske
eu'ropæiske potentaters våbener:
vo.bener: det
kejserlige tyske våben
vo.ben tor
for huset Lothringen; stormesteren af
at den Tyske Orden,
at huset Lothringen; tyrstefyrsteder også
ogsa var af
huset Piccolomini; hertugen af
at Gravina;
dogen af
at tristaten
fristaten Venedig; det kongelige
vilben
sardinske og hertugelige savoyiske våben
(som ses her); og endelig det kongelige
ungarske våben.
vo.ben. Gengivelsen er hentet
fra ].
Ira
J. C. Gatterer, Handbuch der nette·
neue·
sten Genealogie und Heraldik, Nilrnberg
1762.
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