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RUGEN AF slægtsvåbener
sla::gtsvabener har
na::ppe på
næppe
pa noget tidspunkt været
va::ret
sa
så udbredt i Europa som i Japan. Den
i sin rustning formummede kriger bar
sit mon (slægtsmærke)
(sla::gtsma::rke) i stort format
p åa ryggen som et kendemærke
kendema::rke for sine
egne mænd,
ma::nd, men også
ogsa fortil var det
i\,>jnefaldende anbragt, p åa hjelmen,
iØjnefaldende
hje1men, på
pa
skulderstykker og brystet, ja undertiden på
pa hver eneste af de mange d ele,
hvoraf hans rustning var sammensat.
salllmensat.
SelvfØlgelig
Selvf\,>lgelig var faner, felttegn og telte
smykkede med feltherrens våbenmærvl'tbenma::rke, og efterhånden
efterhi'mden blev det skik, at
alle hans folk kendetegnedes således.
saledes.
Den daglige, civile klædedragt
kla::dedragt smykkedes på
pa lignende måde,
made, og denne
skik praktiseres den dag i dag. På
Pa

B

For et års
ars tid siden bad jeg min fader,
som i mange år
ar havde samlet japanske
paT/!rplader
parerplader (se litteraturlisten) og syslet
med japansk kunsthistorie og historie, om
at skrive en artikel til Heraldisk Tidsshift om den japanske heraldik. At Japan overhovedet har en heraldik, vil
vii kansadan er det,
ske overraske mange, men sådan
og den har, som det tremgar
fremgår af
at artiklen,
mange lighedspunkter med den europæieuropaiske.
lI januar 1963 døde
fad er, uden at
d~de min tader,
artiklen var tardig
færdig tra
fra hans hånd.
hand. Hvad
der tore/a,
forelå, var nogle indledende bemærkbemarkninger til torskellige
forskellige afsnit;
atsnit; nogle betragtninger over ligheder og uligheder mellem
det europæiske
europaiske og det japanske heraldiske
rakke illustrasystem; og forslag til en række
Sk~nt manuskriptioner, med tekst he1·til. Skønt
tet således
saledes langtfra var komplet, og de
dele af
at det, som forelå,
fore la, nappe
næppe kunne beformuleret, synes jeg
tragtes som endeligt tormuleret,
sa
alligevel, at disse notater indeholder så
meget af
at heraldisk interesse, at de fortjener at publiceres her.
S. T. A.

ryggen af sin kimono, på
pa begge ærmer
a::rmer
og ofte tillige på
pa begge sider af brystet bærer
ba::rer japaneren af stand sit mon,
broderet eller
ell er ved indfarvningen af
stoffet fremtrædende
fremtra::dende ufarvet deri (se
figur 3). Ikke blot klædedragten,
kla::dedragten, men
mangfoldige andre ejendele, brugsgenstande af enhver slags, kendetegnes og dekoreres m ed slægtens
sla::gtens mon.
mono
Etymologisk er ordet mon beslægtet
besla::gtet
med det japanske ord for »mønster«.
»m\'>nster«.
Oprindeligt var et mon måske
ml'tske blot et
tegn eller mærke,
ma::rke, hvormed man kendetegnede og prydede sine ejendele,
ejende1e, altsa et bomærke.
så
boma::rke. På
Pa lignende vis er

1. Kriger med sin anfØrers
ant~rers mon - tre bjælbjalker i en ring - på
pa flag, hjelm, bryst og
pllgaZdende mon
talrige andre steder. Det pIlgældende
tilhører
tilh~rer vistnok daimyo-slagten
daimyo-slægten Abe. Efter
Gonse.
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2. Silkestof fm
tm 1700-tallet
nOO-tallet med Tokugawaat en beskeden
slcegtens mon, tre blade af
slægtens
plante, hvis japanske navn er .aoi •. Tokugawa'erne regerede Japan tra
fra 1603 til
1867. Under dem blomstrede alle håndMindvcerk og kunstarter, og deres mon er et af
værk
at
of test støder
st(i!der pd.
dem, man oftest
på. Ogsd
Også baggnmdsm(i!nstrets
grundsmønstrets to traner er rimeligvis et
mpn. Efter
Etter Gonse.

mangen europæisk
europ<eisk håndværkers
hl'mdv<erkers og
kunstners bomærke
bom<erke jo blevet viderefØrt
f\iSrt af hans efterkommere som et familievaben.
milievåben.
Brugen af mon som bomærker
bom<erker synes
at kunne fØres
f~res tilbage til SOO-tallet.
Virkelig udbredt er mon dog vistnok
fØrst
f\iSrst blevet gennem den omtalte militære
t<ere anvendelse under de store japanske borgerkrige, fra llOO-tallet.
lIOO-tallet.
De daimyo'er (hØjbårne
(h\iSjhlirne adelsmænd,
adelsm<end,
af dai = stor, mya
myo = navn) som var
af
a£ direkte guddommelig oprindelse,
havde oprindeligt ret til at fØre
f\iSre tre
forskellige mon: et permanent mærke,
m<erke,
jo-mon; et mærke
m<erke til civilt brug; og
et mærke
m<erke som var forbeholdt deres
familie. Daimyo'er af anden rang, dvs.
f~rte deres oprindelse tilbage til
som fØrte
kejserhuset, havde to mon. Og adelsad elsm<end
mænd af tredje rang kun et. De vasaIler, samurai, hvis udrustning ejedes
saller,
af deres
de res feudalherre bar disses jo-mon.
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Oprindelig var det således
saledes kun den
hØjeste
h~jeste adel som havde ret til at fØre
f~re
eget mon, og deres tjenerskab og vasaller til at bære
b<ere deres herres. Men
ligesom i Europa bredte brugen sig til
den lavere adel og andre befolkningslag: håndværkere,
handv<erkere, kØbmænd
k\iSbm<end og bØnb~n
der, og også
ogsa blandt disse blev det almindeligt at føre
f\iSre et slægtsmærke
sl<egtsm<erke (selv
om det udtrykkeligt blev sagt, at de
lavere klassers slægtsmærker
sl<egtsm<erker ikke var
.mon«I). De ikke-adelige klassers mærm<erker indeholdt ofte
o£te en allusion til indehaverens levevej: et eksempel på
pa hvad
han producerede eller handlede
handle de med,
et redskab, og lignende. I senere årarhundreder er der talrige eksempler på
pa
at skuespillere, geisha'er, brydere, ja
skarprettere og tiggere fØrte
f\iSrte mon.
Kun slægts-mon
slcegts-mon kendes. Byer, provinser, korporationer osv. synes ikke
nogen sinde at have fØrt
f~rt mon. En
undtagelse kan dog selve staten Japan
maske siges at være:
måske
v<ere: En cirkelrund
(sol)skive var et af Tokugawa-shogunernes mono
mon. I form af en rØd
r\iSd skive på
pa

3. Samurai i civil klædedragt
klcededragt med Inazuma-mon på
pa skuldre og cermer.
ærmer. Figuren er
et stiliseret lyn. Efter
Etter Strohl.
Str6hl.
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4-5-6. Tre mon-prydede parerplader til
tit sværd
svard (klingen går
gar gennem slidsen i midten;
de andre huller er til sideknive). Til venstre plade af jern fra o. 1500 med uidentificeret
mon: to kvadrater som skarer
skærer hinanden. lI midten
mid ten plade af jern fra 1600-tallets anden
halvdel med fire forskellige mon, hvoraf i hvert fald de tre f~r
fØrtes
tes af Hosokawa-slægten.
Hosokawa-slagten.
Til højre
Mjre plade fra 1700-tallet af en blåsort
btasort legering med et botanisk mon i guld. Dette
mon er en differentiering af et af Mikado-familiens mon (se figur 7), og f~rtes
fØrtes af adskillige adelsslægter,
adelsslagter, som nedstammede fra den kejserlige familie.

hvid bund var det felttegn for denne
herskershegt, og efter at Japan i 1868
herskerslægt,
var blevet
b1evet åbnet
abnet for omverdenen, blev
b1ev
shogunernes felttegn Japans handelshande1sog nationalflag.
Den stiliserede
sti1iserede chrysantemum-blomst,
chrysantemum-b10mst,
som kendes bl.
bI. a. fra japanske frimærfrimcerker, er strengt taget ikke Japans statsvaben, men er det fornemste blandt
våben,
b1andt
Mikado-s1cegtens forskellige våbenmærvabenmcerMikado-slægtens
ker (se figur 7). Også
Ogsa de mon som
ken des fra forskellige klostre eller
kendes
munkesamfund, er personlige våbener.
vabener.
De tilhØrer
tilh91rer ikke klostret som institution, men en af de guder, h elte eller
hellige mænd,
mcend, som specielt æres
ceres på
pa
det pågældende
pagceldende sted.
På
Pit. et andet punkt minder den japanske heraldiks historie om udviklingen i Europa. Et mon kunn e tilde les
en person - af mikadoen,
mikado en, shogunen,
eller endog
en dog af en daimyo - men samtidig stod det enhver person eller
slcegt frit for at tage sig et mon, eller
slægt
cendre et allerede eksisterende, efter
ændre
deres eget hoved. Resultatet var, dels
at mange adelsmænd
adelsmcend af samme af-

stamning fØrte
f91rte forskellige mon, dels
at samme mon fØrtes
f91rtes af slægter
slcegter uden
nogen som helst forbindelse. I 1642
udgik der en ordre fra shogunen
shogun en
Iemitsu, at alle stormænd
stormcend som havde
militcere f91lgesvende
militære
fØlgesvende i deres br91d,
brØd,
skulle lade deres mon registrere, og
derefter ikke måtte
matte ændre
cendre det. Efter
at denne registrering var gennemfØrt,
gennemf91rt,
blev det almindeligt, at de indregistrerede mon, af de personer som havde
rede
ret til det, blev anvendt og stillet til
skue i endnu større
st~rre omfang
om fang end fØr.
f91r.
Skjolde brugtes ikke i Japan undtagen i form af store, rektangulcere
rektangulære
skcermhrcetter,
skærmbrætter, der opstilledes side om
side som et brystværn
brystvcern til beskyttelse
af bueskytterne. De dekoreredes med
(arver og mcerker,
mærker, ligesom fanerne.
fan erne. De
japanske mon er fØlgelig
f91lgelig ikke skjoldforme de, eller overhovedet begrcenset
formede,
begrænset
af nogen bestemt omkreds. Der forekommer iblandt dem ganske fri, usymmetriske figurer, som f. ·eks. en balstyrig hest tøjret
t91jret til to solide plØkke
pl91kke
(mon for Soma-slægten).
Soma-slcegten). Langt de fleste mon er dog symmetriske, harmoni-
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7. En side af en våvi!ben bog over mon tilh~rende de fornemhørende
daimyo-slagter.
ste
daimyo-slægter.
Efter Appert. Lceg
Læg
mærke
mcerke til de forskellige grupper af differentieringer.

1
l

6

2

7

1. Kejserfamilien.

rcekke
2. En lang række
hØjfornemme
h~jfornemme familier med tilknytning til kejserfamilien.
3. Ligeledes.
4. Rosokawa
Hosokawa (se ogsi! figur 5-6) m. fl.
så
5. Tokugawa (se fifl.
gur 2) m. ti.
6. MatSttdaim, tiere
flere
torskellige
forskellige g1-ene.
7. MatSttdaim, endnu en gren.
8. Ronda.
Honda.
9. Matsudaim, flere
grene.
10. Tokugawa, sidefl.
grene m. ti.
11. Matsudaira, fle1-e
grene.
12. Matsudaira, flere
grene.
13. Shinjo.
fl.
14. Tozawa m. ti.
15. Mori.

•

11

12

..~
~.
8

13

9

••
5

ske figurer, hyppigt omgivet af en
linje eller
ell er af en bredere ramme.
En rig variation af blomster og blade, insekter (f. eks. sommerfugle), og
fugle (især
(isa:r traner, men aldrig 9lrne)
Ørne)
er de hyppigst valgte motiver. Men
desuden anvendes sol og måne,
mane, stjerner og lyn, bØlger
b91lger og bjerge, samt
mangfoldige af menneskenes egne
frembringeIser, såsom
frembringelser,
sasom gitre, temp
tempeleIporte, stiger, pile, krus, hamre, vifter,
paraplyer, mønter,
m91nter, hjeIme,
hjelme, hatte, osv.,
ofte dog i så
sa stærkt
sta:rkt stiliseret tegning,
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at man ikke umiddelbart kan se, hvad
den forestiller. Kinesiske skrifttegn og
rent geometriske konstruktioner (se
figur lI og 4) er ligeledes tit anvendt.
Pattedyr, mennesker og fisk er sjældne.
sja:ldne.
Den standsbevidste marquis de
Tressan (se litteraturlisten)
Iitteraturlisten) kalder ligeud de japanske mon for »armoiries«
og :oblasons«, og også
ogsa den meget vidende 9lstrigske
Østrigske »Berufsheraldikerc
»Berufsheraldiker«
StrohI
Iigestiller dem med europæiske
Strohl ligestiller
europa:iske
vabener. Will. H. Edmunds frakender
våbener.
dem derimod enhver lighed og lige-
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berettig else med vesterla ndsk heraldik .
ma blive
viI give medhol d, må
Hvem man vil
sk\iSnssag..
en skØnssag
Edmund s har ganske vist ret i, at
elIer figurern e til
»valget af figuren eller
va:ret
en mon synes i reglen at have været
resultat et af en indskydelse, og der
pa, at motikendes mange eksemp ler på,
vet for et mon skyldes en ganske tiltil·
si'tdanne tilfa:ldig tildragelse«. Men sådanne
fældig
euroogsa med i euro·
fa:lde vrimler det jo også
fælde
sa
nar Edmund s så
pæisk
pa:isk heraldik . Og når
er, at et mon altid anfremha:ver,
sta:rkt fremhæv
stærkt
orhold,
tilhØrsf orhold,
eller tilh\iSrsf
sla:gt elIer
ba:reren s slægt
gay bæreren
gav
sa
så
rang,
hans
og
selv
ham
blot
aldrig
ogsa dette snarere at tale for
synes også
end imod at betegne mon som heraldik.
Herfor taler endvide re, at det fra
fa:nome n
vesterla ndsk heraldik kendte fænome
ning
udstra:k
udstræk
yid
vid
i
ogsa
også
differen tiering,
tilf\iSjelse
er praktise ret i Japan. Ved tilfØjels
a:ndring af en omslutt ende indelIer
eller ændring
elIer redukti on af
\iSgning eller
fatning, ved Øgning
es nemt nye
danned
,
motivet
selve
fisla:gt (se fi·
mon for grene af samme slægt
gur 7).
f. eks.
»talende« mon, £.
Ligesa kendes .talende
Ligeså
bIamangfo ldige differen tieringe r af blåregnen - hvis japansk e navn er fuji
sla:g·
- for de talrige forgren inger af slægja·
japa
på
ort,
tempelp
ten Fujiwar a. En
af
familien
for
pansk torii, var mon
lilIe
dette navn, og tachiban a, den lille
japansk e appelsin , tjente naturlig t nok
ærke.
vabenm a:rke.
na-slæg ten som våbenm
Tachibana-sla:g
f\iSrer
sla:gter fØrer
At mange fornemm e slægter
elIer endog flere mon, hvilke
to, tre eller
a:resbevisning er tildelt
sa:rlig æresbev
som en særlig
elIer shogune rne,
dem af mikado erne eller
fore·
tilsvare nde foreom
s
minder ligelede
Ligesa det udstrak te
teelser i Europa . Ligeså
misbrug af de navnku ndigste mon,
hvilket beklageligvis bevirke r, at man
aldeles ikke uden videre kan regne
va:·
med, at en japansk genstan d har væ-

h~'Jjt, i pa.
man, 10 mm højt,
at mon,
8. Nærbille
Ncerbillede af
sølv i jern. Vistnok 1700-tallet.
rerplade, s~lv
ens
A be·slcegttens
at Abe-slæg
fjer er et af
De to krydsede tjer
ie·
difterentieslcegt, Assano, different
mon.
mono En anden slægt,
lcegge den nederste
rer dette mon ved at lægge
~verst.
fjer øverst.

sl<egts eje, blot
elIer hin slægts
ret i denne eller
mono
mon.
dens
ba:rer
bærer
den
fordi
ogsa vigtige forDer er imidler tid også
europæ isk
mellem japansk og europa:
skelIe melIem
skelle
at de
maske,
måske,
er
vigtigste
Den
.
heraldik
ærker ingen bestemt e
vabenm a:rker
japansk e våbenm
kul\iSrer
elIer kulØrer
kul\iSr eller
farver har. Et mons kulØr
omandre
og
le
materia
varierer med
vasta:ndigheder. Ofte vises et japansk våstændig
benma:rke »uden farver«, dvs. blot i
benmær
pa
elIer som negativ silhuet på
omrids eller
flade.
farvet
en
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