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NyY heraldisk Litteratur
N
Den heraldiske Stil
Hubert Allcock:
AlIcock: .Heraldic Design«,
Design., Tudor
Pub!. Comp., New York, 1962; 96 sider,
Publ.
ca. 500 ill., indb. Dkr. 39,75.
Med mellemrum
melIemrum udkommer værker,
va:rker,
hvis hovedformål
hovedformal er at værne
va:rne om den heraldiske stil og ved gode eksempler at inspirere til en sanering af de værste
va:rste misforstaelser. Herhjemme har vi R. Mejforståelser.
borgs .Decorative Våbenskjolde«,
Vabenskjolde., 1886,
men genrens
gem'ens klassiker er nok G. W. Eve:
• Decorative Heraldry«
Heraldry. fra 1897. I den
n yeste tid er rækken
nyeste
ra:kken blevet forøget
for!iSget fra
amerikansk side med en i flere henseender bemærkelsesværdig
bema:rkelsesv<erdig bog af Huberl
Allcock.
Det interessanteste ved bogen er den
omtale, der vies den kommercielle heraldik. Allerede SeyleT behandlede indgåenindgllende varemærkevåbenerne,
varema:rkevabenerne, men sjældent
sja:ldent ser
man firmamærkets
firmama:rkets (oftest
(of test forspildte) heslaende
raldiske muligheder vist mere slående
end her. For eks. demonstreres det engelske kongevåbens
kongevabens udvikling fra et oprindeligt iden tifikationstegn over stadiet som
.pragtstykke. til den sluttelige forfladi.pragtstykke«
pa Pallgel se, som kan ses blandt andet på
gelse,
Mall-cigaretpakningen. Tre af bogens
tavler er helliget heraldiske varemærket·
varema:rkel'
(biler, whisky, sko etc.), og eksemplerne
giver et klart indtryk af den kommercielt
og reklameprægede
reklamepr<egede heraldiks stade. I teksten slår
s13.r forfatteren til lyd for forbedringer og ridser kort principperne for det
gode varemærke
varema:rke op.
Pa et af disse varemærker
På
varem<erker ses i !iSvrigt
øvrigt
noget usædvanligt:
usa:dvanligt: mærket
ma:rket viser Venezias
våben,
vllben, og skjoldet .krones.
.krones« af doge
dogehuen,
huen,
vel det suverænitetstegn,
suvera:nitetstegn, man sjældnest
sj<eldnest
støder
st!iSder på.
pll.
Bogens styrke er i det hele taget det ret
omfattende illustrationsmateriale
iIIustrationsmateriale (bl. a.
tavler med akademiske våbener,
vllbener, og tidlige mærker
m<erker fra Amerika), som man dog
desva:rre alt for ofte savner mere detaildesværre
lerede oplysninger om - således
sllledes mangler
fuldst<endig kildehenvisninger til de 30
fuldstændig

324

tavler med .arms of the world«,
world., som giver et karakteristisk udvalg af t. eks. ita·
lienske, franske, russiske og skandinaviske
våbener.
viibener. For disse sidstes vedkommende
har kilden udelukkende været
v<eret AnJid
Berghmans .Borgerlig vapenrulla., 1950,
hvorfra våbenerne
vabenerne gengives i let omtegnet
form, men uden at noget af Sven Skolds
elegance går
gl'lr tabt. Man kan kun glæde
gl<ede sig
vllbener
over, at disse stilrene svenske våbener
kommer en international læsekreds
l<esekreds for
øje .
!iSje
Illustrationerne er gennemgående
gennemgaende taget
efter gode forbilleder, selvom gengivelserne af de amerikanske mærker
m<erker lader en
del tilbage at !iSnske.
ønske. Bogen må
mll siges at
opfylde sin mission som .håndbog
.handbog for
kunstnere og kunsthåndværkere«
kunsthandv<erkere. - ligesom der spredt i den, naturligvis, ret elementære
ment<ere tekst findes en del oplysninger
af mere speciel in teresse. Til trods for den
temmelig høje
h!iSje pris kan værket
v<erket anbefales
ogsa til andre end begyndere p. g. a. sit
også
figurmateriale, der også
ogsa belyser den amerikanske heraldik.
P.R.
P.H.

Baggrundsviden

og

E. Wagner, Z. Drobna
J. DUI'dik,
Durdik,
. Tracht, Wehr und Waffen des spaten
Mittelalters 1350-1450«.
1350-1450.. Forlaget Artia,
Praha, Tjekkoslovakiet, 2. udgave 1960.
Format: 24 X 33.5 cm; n tekstsider, 370
plancher (heraf 97 i farver) med utallige
skitser. Pris: ca. 100 Dkr.
Naturligvis er ikke alt i denne store
bog heraldik, men det er næsten
nlEsten altsammen nyttig baggrundsviden for heraldike·
ren. De utallige, ikke særlig
s<erlig smukke, men
meget illustrerende
iIlustrerende skitser er inddelt i
fØlgende emnegrupper: Den borgerlige
f!iSlgende
dragt (der dog også
ogsa omfatter landlige,
kirkelige, adelige og fyrstelige dragter for
begge køn).
k!iSn). Kampklædning.
Kampkl<edning. Hjælme.
Hja:lme.
Skjolde. Blanke våben.
vaben. Mekaniske skyde·
vaben . Ildvåben.
våben
I1dvaben. Faner og bannere. Sad-
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ler og seletøj
seletl2lj . Vogne og traintilbehør.
traintilbehl2lr.
Telte og lejrindretning.
Personlig ville jeg have foretrukket en
tilsvarende beskrivelse af perioden 12501350, men det havde nok været
V<Eret ulige svæSV<Erere at samle et så
sa righoldigt materiale
materialc
fra denne tid.
ticl. Om bogen kan fortælle
fort<ElIe noget af heraldisk interesse, som
SOID >man«
>mane ikke
vidste i forvejen? la,
Ja, jeg kan da f. eks.
n<Evne, at fem af plancherne omhandler
nævne,
>pavesere. De skal ikke fortvivle, hvis De
>paveser«.
ikke aner hvad en pavese er - en kendt
dansk heraldisk quiz.mester
quiz. mester vidste det
heller ikke; det er et stort skjold, som
plantes på
pa jorden foran (bue)skytten .
Navnet stammer muligvis fra den italienske by Pavia. Paveserne er bemalede, men
da de i regelen tilhl2lrte
tilhørte byen eller borgen, figurerer tit flere våbener
vabener på
pa pavesen foruden anden udsmykning.
Der er et væld
v<Eld af kildehenvisninger og
en udmærket
udm<Erket bibliografi og, da Tjekkoslovakiet jo ligger lidt udenfor vor van lige omgangskreds, er en del af stoffet så
sa
godt som ukendt i Nord- og Vesteuropa.
Haxt.-

Heraldik
i videre Forstand
Georg Garde: >Silkebroderede lærredsl<Erredsduge fra 16. og 17. århundrede
arhundrede iNatioi Nationalmuseet e; ca. 22 X 30 cm; 28 sider
nalmuseet«;
49 plancher, delvis i farver; kartonneret
Dkr. 28.50. Forlaget Rhodos, 1962.
Bogen bringer billeder og detailbilleder
detaHbilleder
af 16 duge med en forklarende tekst på
pa
engelsk og dansk. Af egentlig heraldik er
der ikke meget: 20-22 danske våbener,
vabener,
n<Esten alle adelige, samt et par udenlandnæsten
ske. Og det der er, er pauvert. Det eneste
af interesse er i virkeligheden et kuriøst
kuril2lst
eksempel på
pa heraldisk uforstand.
Af heraldik i videre begreb er der imidlertid meget at fordybe sig i og glæde
gl<Ede sig
over. De gengivne duge indeholder talrige symboler
symbol er og allegoriske fremstillin ger, ornamenter og dekorationsdetaljer,
figurer og billedgrupper, som på
pa forskellig måde
made har berØlingspunkter
berl2llingspunkter med he-
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raldikken, f. eks. ved at kaste lys over de
>Iærde«,
>1<Erdee, symbol
symbolm<Ettede
mættede våbener,
vabener, som opstod i denne periode og senere.
Blandt det smukkeste i bogen er billedet af en dejlig enhjørning,
enhjl2lrning, springende i
et papegøje-prydet
papeg\ilje-prydet lindetræ.
lindetr<E. Af hensyn til
tH
evt. interesserede ville jeg gerne have
meddelt billedets figur-nr., men forfatte ren har ikke gjort dette let. Til de 54 illustrationer hal·
halo han kun anvendt i alt
16 numre. Op til syv forskellige illustrationer må
ma derfor dele samme nr., fire ilHlustrationer har slet intet nummer fået,
faet,
og numrene sidder ikke i nummer-orden!
S.T.A.

Skotlands Heraldik

c.
C.

R. MacKinnon of Dunakin: Scotland's
Heraldry; 127 sider, 39 illustrationer.
illustration er. Collins, London, 1962. Pris: sh 5/ -.
For den, der vil
vii S<Ette
sætte sig ind i den spedelle skotske heraldik, og som ikke har
cielle
tid eller lyst til at fordybe sig i de store,
men også
ogsa dyrere værker
v<Erker om emnet, foreligger nu en kort, klar og meget læseværl<Esev<Erdig bog.
I bogens 10 kapitler l·edegØres
l·edegl2lres bl. a. for
Lord Lyon King ot
of Arms's beføjelser
befl2ljelser og
ansvar. Hos nogle forfattere, bl. a. L. G.
Pine (Heraldry and Genealogy), er Lord
Lyon karakteriseret som skotsk våbenkonvabenkonge svarende til Englands Garter King of
Arms. Dette er ikke rigtigt. Lord Lyon er
absolut selvstændig
selvst<Endig og står
star kun under
den engelske (skotske) Dronning, hvorimod Garter King of Arms sorterer under
the Earl Marshal, hertugen af Norfolk.
Lord Lyon er en sakaldt
Office?· of
såkaldt Great 0tticel·
ot
State. Han er bl. a. ansvarlig for det officielle statsceremoniel i Skotland. Han er
fidelle
dommer og kan som sådan
sadan idømme
idl2lmme bl2lder
bøder
for uretmæssig
uretm<Essig anvendelse af våben.
vaben.
Et kapitel omtaler ganske kort de forvaben beskellige bestanddele, hvoraf et våben
star, med særlig
står,
s<Erlig hensyntagen til skotsk
sættes ind i arvereglerne for
praksis. Man S<Ettes
skotske navne, titler og våben.
vaben. Endvidere
omtales reglerne for tildeling og fremgangsmaden ved indregistrering af våben.
gangsmåden
vaben.
Et afsnit beskæftiger
besk<Eftiger sig med det skot-
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ske kongevflben,
kongevåben, hvor man særligt
s<erligt f<ester
fæster
sig ved, at det skotske kongebanner foruden selvfølgelig
selvf~lgelig at anvendes af Dronningen, også
ogsfl kan anvendes af de ganske fa
få
personer, der ved forskellige lejligheder
repr<esenterer Dronningen personligt.
repræsenterer
Som tillæg
till<eg til bogen findes en liste med
navne og titler på
pfl de 76 overhoveder for
Skotlands klaner.

Borg

Frislal1d
Frisland
Coslar Carstens: • Wappen und Wappenmarken in Nordfriesland
Nordfriesland«.
•. Jahrbuch des
Nordfriesischen Instituts, Band IV, 1955/
56; 271 sider, 92 tavler. Ffls
Fås ogsfl
også separat,
indbundet: DM 7.20.
I tilslutning til Hans Krags artikel om
. Den halve frisiske ørn.
~rn« i HT nr. 5, side
205, med dens litteraturhenvisninger kan
der gøres
g~res opmærksom
opm<erksom pfl
på dette omfattende nyere værk.
v<erk. Bogen giver en grundig
redegørelse
redeg~relse for emnet, idet dens i alt 1106
ll06
figurer (våbener
(vflbener
bom<erker) alle er
bomærker)
omhyggeligt kommenterede; endvidere
fin des indledende afsnit om f. eks. Wapfindes
pen als Kulturgut, Wappenvergleich, etc.
Især
sidstnævnte kapitel har interesse
Is<er sidstn<evnte
i forbindelse med Hans Krags artikel.
Her citeres nemlig yderligere forskellige
opfattelser af Ørnens
~rnens oprindelse, ligesom
oplysningen om det påståede
pflstflede privilegium
fra
ha Karl den Store stedf<estes.
stedfæstes. Det fremhæves,
h<eves, at der er stor forskel mellem sydog nordfrisiske våbener,
vflbener, og det slås
sUs fast,
at .Das Adlerwappen ist ... fUr
£tir NordNonlfriesland bedeutungslos.
bedeutungslos« . Dette motivs
vflbener
forekomst i forskellige moderne våbener
kri tiseres.
ti ser es.
Værket
V<erket indeholder adskilligt af interessflledes en omtale af
se for Danmark, således
Christian 4.s hofkemiker Peter Payngks
vfl ben, der tidligere også
vå
ogsa er beskrevet i
August Fjelstrups bog om denne.
Den kendte slesvigske maler Jurgen
Jilrgen
Ovens' og flere sl<egtninges
slægtninges våbener
vflbener afbildes. Det
D et er interessant at se, hvorledes
kun våbenets
vflbenets 2. felt går
gflr igen fra mand til
mand, mens f. eks. Jiirgen Ovens med en

+

326

allusion til sin profession i 1. fel t fører
f~rer
. 3 Malerschilde.,
Malerschilde«, et ··m<erke
mærke som også
ogsfl langt
senere kan ses herhjemme f. eks. i et af
af'
Fr.
FT. Britzes exlibris, og den dag i dag på
pll
bindet af håndbogen
hllndbogen .Malererhvervet i.
Danmark«.
Danmark
•.
Blandt frisiske våbener
vflbener finder man ret.
sflledes netop hos familien Ovens.
·ofte - således
- bogstaver som bestanddele af motiverne. Sådanne
Sfldanne bogstavkombinationer er ef-o
ef-·
ter indhen tet oplysning fra forfatteren
forfattcren
utvivlsomt begyndelsesbogstaver til latinaltsfl • devises litterales.
litterales« ,.
ske sentenser, altså
men er desværre
desv<erre tit umulige at opløse.
opl~se.
Skal der rettes en kritik mod noget ii.
v<erket, må
værket,
mfl det blive tavlerne, hvis udførelse
f~relse (tegnet med ens skjoldform og
uden hjelm) kan synes lovlig skematisk.
Alligevel kan bogen varmt anbefales for
det indblik, den giver i den omfangsrigeomfangsrige'
frisiske heraldik uden hjemmel i patenter'
og vabenbreve.
våbenbreve.
P.H.

Fi111al1ds
Finlands Riddarhus
• Vårt
Vht Riddarhus. En presentation av Riddarhuset i Helsingfors.,
Helsingfors«, under redaktion
af Marius af Schulten, Torsten G.
C. Aminoff og Kurt AntelI;
Antell; 72 sider med talrige'
illustrationer. Skrifter utgivna av Finlands·
Riddarhus nr. l,
I, 1962.
.
I 1626 inkorporerede kong Custav Adolf
. hela ridderskapet uti Sverige och Finland« i et .riddarhus
land.
.riddarhus«.
•. Efter skilsmissen
fra Sverige 1809 dannede den i Finland
bofaste adel o. 1818 sit eget riddarhus,
som i 1862 kunne flytte ind i egen hygning i Helsingfors. I lOO-året
lOO-flret for denne
begivenhed har den finlandske Riddarhusdirektion udsendt en bog om Riddarhusbygningen.
Størstedelen
St~rstedelen af bogen udgØres
udg~res af bygningshistorie og en gennemgang af Riddarhusets portrætsamIing.
portr<etsamling. Af særlig
s<erlig interesse for dette tidsskrifts læsere
l<esere er Torsten Aminoffs kapitel om .Riddarhuscts
genealogiska och heraldiska samlingar
samlingar«.
•.
bestflr først
f~rst og fremmest
Disse samlinger består
af stamtavler og andet genealogisk ma-
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shegter som udgør
udgpr
teriale vedrprende
vedrØrende de slægter
Finlands riddarskap och adel:
ade/: de svenske
adelsslægter
adelsshegter som i 1809 var bosatte i Finland, samt de adelsslægter
adelsshegter som siden blev
naturaliseret eller
ell er adlet af Finlands storfyrste (= den russiske zar). Tilkomsten
af nye adelssl;egter
adelsslægter foregik lige til 1912.
En særlig
sa:rlig værdifuld
va:rdifuld del af samlingerne
bestar af afskrifter af kirkebØger
består
kirkebpger fra Tal!in
lin (Reval) og Narva.
vaben er registreAlle medlemsslægters
medlemssla:gters våben
ret på
pa Riddarhuset. Ved nykomponerede
vabener besidder arkivet der tillige i
våbener
mange tilfælde
tilfa:lde skitser og udkast. Af stor
interesse er en samling originale
origin ale skoldesk6ldestrækkende sig over
brev, i alt ca. 150, stra:kkende
fire århundreder;
arhundreder; godt halvdelen er finlandske, resten svenske og enkelte udenlandske. To af disse våbenprydede
vabenprydede adelsbreve gengives i bogen, for ætterne
a:tterne Tawast 1588 og Ehmrooth 1687. Blandt bogens øvrige
na:vnes en
pvrige illustrationer kan nævnes
heroldsdragt fra 1809.
S.T.A .

Vastgotsk
herrgardskronika
herrgårdskronika
Var medlem fd. majoren i armen E. E.
Vår
Malmgren har framlagt resultatet av ett
tioarigt forskningsarbete i boken Fralsetioårigt
gardar i Sjuharadsbygden (Ekeskogs Bokgårdar
handel, Vlricehamn,
Ulricehamn, i distribution, VIUIricehamn 1961; 238 sidor, ill.; pris Skr.
19:-, inb. 26:-). Boken behandlar haradsoeh sockenvis
och
soekenvis de talrika saterierna i den
gamla gransbygden emellan Sverige och
oeh
Danmark i sodra VastergotIand
Vastergotland och
oeh deras
agare genom tiderna, varvid många
manga kanda
adelsatter passera revy. Ehuru framst en
kulturhistorisk bok, innehåller
innehaUer den aven
atskilliga heraldiska uppgifter. Avsaknaden
åtskilliga
av ett register forsvarar
forsvårar dock dess anvandsasom referensverk vid
yid vapeninvenning såsom
teringar o. d y
y!.
l.
Ibland det rika bildmaterialet markes
ett praktfullt begravningsvapen i Ljungsarps kyrka . for hans Kongl.
Kong!. Mts Trornan
Troman
oeh 6fverst Luitnant ... Adle
och
Xdle och
oeh Walborne H err Bengt Belfrage ... > (nr 782).

Den intressanta boken kan erhållas
erhaUas hos
fOrf., adress Vlricehamn,
Ulricehamn, om ovannamnda
belopp, vartill kommer omsattningsskatt
It
it kr. 1.25 resp. 1.70, insattes på
pa postgirokonto 322646.
L.P-n.
L.F-n.

Minnesangere
Die Minnesinger in Bildem
Bildern des Manessischen
sisehen Handschrift.
Handsehrift. Mit einem Nachwort
von E!isabeth
Elisabeth Karg-Gasterstadt, Insel-Vel'lag, Frankfurt am Main 1962 (Insel-Bii(Insel-Bueherei Nr. 450); 24 farveplancher
cherei
farveplaneher og 9
tekstsider. Pris: ca. 10 Dkr.
Det Manessiske Håndskrift
Handskrift - ogsa
også kaldet Heidelberg Håndskriftet
Handskriftet - menes
udfprt kort efter år
ar 1300 i Zurich,
udfØrt
Ziirich, formentIig på
mentlig
pa bestilling af rådsherren
radsherren RURHdiger Manesse og dennes spn
sØn Johannes.
Ved udførelsen
udfprelsen har medvirket fem
fern skrivere og tre miniature-malere. H åndskriftet
andskriftet
befinder sig - efter gennem tiderne at
have ført
fprt en omflakkende tilværelse
tilva:relse nu i Vniversitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket i Heidelberg.
Den særprægede
sa:rpra:gede tyske Minne-lyrik
Minne-Iyrik har
na:ppe større
næppe
stprre interesse for heraldikeren,
men langt den overvejende del af de 137
illustrationer indeholder nogle af middelalderens vakreste eksempler på
pa heraldisk
kunst.
Den foreliggende
f6religgende udgave bringer 24
gode farvereproduktioner fra håndskrifhandskriftet. Billederne er desværre
desva:rre ikke udvalgt
blandt de heraldisk mest spændende,
spa:ndende, og
efterfplgende, ganske korte tekst beden efterfølgende,
skæftiger
ska:ftiger sig kun periferisk med våbenvabenbilled erne. Vdgaven,
billederne.
Udgaven, der fremtræder
fremtra:der i forlagets kendte lommeformat, er et ny
nytryk
tryk
af en udgave fra lI 930erne, og der er håb
hab
om, at . Zweite Folgec
Folge« (Insel-Biicherei
(Insel-Bueherei Nr.
560) ogsa
også snart vil
vii blive genudsendt.
SkuUe den !iUe
Skulle
lille bog vække
va:kke lyst til et
na:rmere studium af h andskriftets
nærmere
åndskriftets heraldik, må
ma man i dag gå
ga forgæves
forga:ves til boghandleren, men m aske
åske biblioteket kan
skaffe: Zangenmeister, Die Wappen,
Helmzie1'den und Standarten der grossen
Heidelberger Liederhandschritt
Liederhandschrift (1892).
Haxt.-
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Familie Historie
I oktober 1962 så
sl't endnu et genealogisk-

heraldisk tidsskrift dagens lys. Det er
.Family History., som udgives og redigeres af Cecil R. Humphery·Smith (medJem af SHS), 58 Northgate, Canterbury,
lem
Kent, England .• Family History. udkommer seks gange om .het
året og koster for el
år
l'tr 32 shilling. FØrste
FjIlrste nummer er på
pl't 32
sider, rigt illustreret,
iIlustreret, delvis i farver. Format: 21 X 30 cm.
.Family History. er på
pl't en måde
ml'tde organ
for det samtidigt oprettede Institute of
Heraldic and Genealogical Studies, hvis
Heraldie
optimistisk formulerede hovedopgave er
at udarbejde fælles
f;elles registre - ordnet efter
fornavne, efternavne, og kronologisk over de ca. 250 millioner
million er personer, som
n;evnt i kirkebØgerne
kirkebjllgerne for Englands
findes nævnt
11-12.000 sogne, fra deres begyndelse indtil o. 18401 Under dette titaniske arbejde
viI der naturligvis fremkomme mængder
vil
m;engder
af hidtil upubliceret materiale af genealogisk, heraldisk og mere almindelig historisk interesse, og det er især
iSa:!r et udvalg
af dette materiale, som skal udgjllre
udgøre indholdet i .Family History •.
I dettes første
fjllrste nummer er indholdet
fordelt omtrent ligeligt mellem genealogiske og heraldiske kildedokumenter, i tid
str;ekkende sig fra 1400- til 1800-tallet.
strækkende
Det meste er selvsagt engelsk, men der
bringes dog også
ogsl't fire nederlandske anetavler fra 1500-tallet, prydet med over 100
vl'tbentegninger,
våben
tegninger, ret primitive, men i farver.
S.T.A.

Narrestreger
Motley Heraldry, by The Fool of Arms,
edited by C. W. Scott-Giles, Tabard Publications Ltd., London (uden år),
l'tr), 44 sider,
90 illustrationer i sort eller
ell er rØdt.
rjlldt. Pris:
sh 15/-.
Forbindelsen mellem lyrik
Iyrik og heraldik
er - som man bl. a. ser det i det Manessiske Håndskrift
Hl'tndskrift - lige så
sl't gammel som
k;erligheraldiken selv. Minnesangene er kærlighedsdigte, der - skabte i ridderskabets
kreds - naturligt illustreres med scener
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fra digtene, og som scenens rekvisitter
indgl'tr ridderens .værktøj.
.v;erktjllj. - herunder
indgår
hans våbenskjold.
vl'tbenskjold. Senere er opstået
opstl'tet en
digtning, der har selve heraldiken som
emne, og som illustreres med våbentegvl'tbentegninger. Ofte har denne genre - lad mig
kalde den .lyraldiken. - et humoristisk
eller let satirisk anstrøg.
anstrjllg. I sin nutidige
form har genren allerede været
v;eret præsen·
pr;esen·
teret i HT nr. 6 med Boutredningsman·
nens morsomme digt: Kommunens styrelse var samlad ...
Ogsl't det engelske heraldiske tidsskrift:
Også
The Coat of
af Arms har fra tid til anden
bragt eksempler på
pl't lyraldik, og det er
versene fra dette tidsskrift, der nu er
samlet og udgivet som en - navnlig i
teknisk henseende
hen seen de - meget smuk lille bog
med titlen: Motley Heraldry (hvilket vel
n;ermest må
nærmest
ml't oversættes
overs;ettes til: Heraldik i
Narredragt).
Den lyriske
Iyriske præstation
pr;estation er jeg ude af
stand til at bedømme.
bedjllmme. Den bundne form,
en vis tradition og det Sa:!rlige
særlige emne har
medfjllrt et ordvalg og en ordstilling, som
medført
for mig har nødvendiggjort
njlldvendiggjort en så
sl't udstrakt
brug af ordbog, at .poesiens vinger. kun
forml'tede at løfte
Ijllfte mine hænder
h;ender til skriveformåede
maskinen. Selvom
Selv om man måske
ml'tske ikke får
Ur
alle tekstens pointer med, kan man dog
stadig fryde sig over de ypperlige våbenvl'tbentegninger, der alle på
pl't een nær
n;er er tegnede
af C. W. Scott-Giles selv. Bogens tekst og
index blasonerer alle forekommende våvl'tben er på
bener
pl't nær
n;er to. De to våbener
vl'tbener er narrens og Scott-Giles'. De er gengivet sammen under en narreh;ette.
narrehætte. SI;egtskabet
Slægtskabet
mellem .The HeraId.
Herald. og .The Minstrel.
er kendt bl. a. fra Sir Anthony Wagners
bog: Heraids
Heralds and Heraldry (2nd edition,
Oxford 1960), men kan narren accepteres
i familien? - Scott·Giles er klar over problemet og kommer eventuel kritik i forkjllbet ved i bogens forord at give The
købet
College of
af Arms en uforbeholden undskyldning - men narren får
fl'tr alligevel det
sidste ord:
Kast al min dårskab
dl'trskab for vinde,
blandt avnerne vil
viI du dog finde
fin de
et gran af sandhed.
Haxt.-
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