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England

Af Sven Tito Achen
1396 dØde
d~de .:erkebiskoppen
ærkebiskoppen af CanCan·
terbury, William Courtenay, og
efterlod sig 200 pund til opfØrelse
opf~relse af
en hvælvet
hv.:elvet forbindelsesgang mellem
det .:erkebiskoppelige
ærkebiskoppelige palads og katekate·
dralen. De ribber som støtter
st~tter hvælvinhv.:elvin·
gerne i denne bygning, prydedes med
heraldiske figurer og enkelte våbener,
vabener,
deriblandt .:erkebispens
ærkebispens eget. Figurer
og skjolde var udhugget i sten og malet
i farver.
Denne forbindelsesgang blev kort
efter led i et større
st~rre anl.:eg,
anlæg, idet man
opfØrte
opf~rte yderligere tre hvælvingegange,
hv.:elvingegange,
anlagt således,
s~.ledes, at de fire hvælvede
hv.:elvede korkor·
ridorer tilsammen omgav en lukket
gard. Penge til byggeriet skaffede man
gård.
hj.:elp af gaver
gayer fra velyndere.
sig ved hjælp
For at stimulere gavmildheden fandt
man på
pa at udsmykke hvælvingerne
hv.:elvingerne i
de tre nye klostergang'e med bidragbidrag·
ydernes vabener.
are·
våbener. Alt dette skete i årene omkring 1410.
Pa denne måde
På
made opstod et heraldisk
monument og en heraldisk materialemateriale·
enestaende karakter. AntalAntal·
samling af enestående
let af skjolde i det færdige
f.:erdige anl.:eg
anlæg var
oprindeligt ca. 860. Heraf er i tidens
lØb
l~b forsvundet ca. 25, og yderligere ca.
30 lader sig i dag ikke identificere. Af
de resterende godt 800 våbenskjolde
vabensk jolde
tilhØrer
»gentry«tilh~rer stØrstedelen
st~rstedelen engelske -gentry«familier,
især fra Kent;. nogle stykker
£amilier, is.:er
hØjgejstligheden;
h~jgejstligheden; og en hel del kongelige personer, næsten
n.:esten udelukkende fra
det engelske kongehus og indgiftede
familier.
£amilier.
fern
I denne sidste kategori finder vi fem
vabenskjolde, som repr.:esenterer
våbenskjolde,
repræsenterer Filippa af
at Lancaster og hendes
hen des mand, kong
Erik af
at Pommern (i Norge Erik 3., i
Sverige Erik 13 ., og i Danmark Erik 7.).

I

Dronning Filippa var datter af Henrik
4. og Mary Bohun, og søster
s~ster til Henrik
5. Hun var fØdt
f~dt 1393 og'
ogoblev 1406 gift
med den da ca. 24-årige
24-arige Erik af Pommern. Han var blevet norsk konge i
1389, dansk og svensk i 1396. Filippa
dØde
d~de 1430, Erik 1459, efter at han
havde forladt sine riger o.
O. 1438.
Kong Erik er repræsenteret
repr.:esenteret af fire
skjolde: for Norge, Sverige, Pommern
og Danmark (se figur 2); Filippa af et
skjold, hvori hun kombinerer sin
mands og sin faders våbener.
vabener. Disse er
begge firdelte, kong Eriks af Danmark, Sverige, Pommern og Norge;
kong Henriks af Frankrigs tre guld liljer i blåt
blat og Englands tre guld lØver
l~ver i
rØdt
r~dt (se figur 1).
l). Begge disse bestanddele af Filippas våben
vaben er udformet anderledes end i hendes segl (der
kendes kun et, se Heraldisk Tidsskrift

1. Dmnning Filippas vdben

i Cante1
Canle1'bury. Feltet for Po'
PO'l'llmern
m mern er galt
gait farvelagt, se teksten til figu r 2.

447

Unionsvabener i England
Unionsvåbener
2. De fire skjolde i
Canterbury, som reprt11senterer kong Erik
præsenterer
af
at Pommern: Norge,
Sverige, Pommern,
Danmark . Faroerne er
korrekte undtagen i '
Pommerns våben
vuben (som
Messenger i øTJrigt
~TJrigt tillægge?'
lt11gge1' .Saxoniac), hvis
grit er guld
grif
gttld i rØdt,
r~dt, i
stedet for rød
r~d i s~
sølv.
lv.
Det norske våben
vaben her
ældste
er muligvis det celdste
kendte, som viser økse
~kse
med kmmt skaft
shaft (for
at f~lge
følge skjoldranden?).

1133). I Canterbury-våbenet
Canterbury-vabenet står
star Norges lØve
ll6ve i skjoldets fØrste
fl6rste halvdels 4.
felt, Pommern
Pommernss grif i 3. felt; i Filippas
segl er rækkefØlgen
r<ekkefl6lgen omvendt. Om dette
er andet end en tilfældighed,
tilf<eldighed, tØr
tl6r jeg
ikke afgØre.
afgl6re. I anden halvdels 1.
l. og 4.
felt har Canterbury-våbenet
Canterbury-vabenet tre lilj er,
hvor Filippas segl har felterne strøet
strtjJet
med liljer. Og dette er ikke tilfældigt.
tilf<eldigt.
Indtil 1405 elIer
eller kort efter havde de
engelske konger fØrt
fl6rt deres franske
præten
strtjJet med lil jer,
pr<eten tionsvåben
tionsvaben strøet
men på
pa dette tidspunkt ændrede
<endrede Henrik 4. det til tre
Ire liljer. Deraf tØr
tl6r man
sikkert slutte, at Filippas segl stammer
helt fra brylluppet
brylIuppet 1406, uanset at de
ældste
<eldste bevarede aftryk er fra 1420.
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HV<elvingegangene i Canterbury og
Hvælvingegangene
våbenerne idem
vabenerne
i dem var i tidens lØb
ll6b forfaldet stærkt.
st<erkt. Lige fØr
fl6r Anden Verdenskrig begyndte imidlertid et stort restaureringsarbejde. Forvitrede skjolde
blev repareret, og de blev alle malet
op. I 1947 udsendtes A. W . B. Messenger: The Heraldry ol
of Canterbury Cathedral. Volume I. The Great Cloister
Vault, med fotografier og blasoneringer af alle bevarede våbener.
vabener. Restaureringen er bekostet og bogen udsendt
a£ The Friends ol
of Canterbury Catheaf
dral. ] eg bringer denne organisation
samt Canterburys domprovst og domkapitel min bedste tak for tilladelse til
at reproducere de to billeder.
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