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N Y Heraldisk Litteratur
Antikviteter og Heraldik
Benzon: Antikviteter Ira
fra nar
nær og

Gorm
fjem; 269 sider, utallige vignetter og iliIfjern;
lustrationer såvel
sl'tvel i stregtegning som efter
fotografier; Høst
Hjijst og Sjijns
SØns Forlag, KjijbenKøbenhavn 1964; ib. Dkr. 39.-, hft. Dkr. 34.-.
Bogen er en selvstændig
selvst<endig fortsættelse
forts<ettelse af
forfatterens tidligere udsendte Antikviteter og Snurrepiberier; den burde have
heraldisk interesse, dels fordi et helt kapitel på
p l't 16 sider simpelthen hedder Heraldik, dels fordi flere af bogens øvrige
jijvrige
kapitler omhandler emner fra heraldikkens overdrev - kirkens symboler, andre
kulturomrl'tders gude- og symbolverdener,
kulturområders
m.m.
Det er en vel- og letskreven bog, men
hvad angår
angl'tr heraldikken er der ikke meget at h en te. Der er flere sjuskefejl
sjuskefej1 og
misforstl'telser, der er et par eksempler,
misforståelser,
overdrevne og konstruerede, og der er en
henvisning til .vore store biblioteker.,
men ingen "ul
"eel vejledning. Det virker
usmageligt, nå
n l'trr forfatteren søger
sj25ger at lokke
husarerne ind ved at påstå,
p l'tstl't, at kendskab
til heraldik er noget, der kan tj enes store
penge p å.
l't . De Øvrige
jijvrige kapitler synes skrevne på
pl't samme charmerende, men overfladiske m
ml'tde.
åde. Nl't,
Nå, nu udgiver bogen sig
ikke for at være
v<ere noget videnskabeligt opslagsvi:rk, den vil
slagsværk,
viI blot .åbne
.l'tbne dØren
djijren på
pli
klem. for mere upåagtede
upliagtede antikviteter.
Interessen for antikviteter er som bekendt stor for tiden , og bogen vil
vii derfor
sikkert, som sin forgænger,
forg<enger, blive læst
l<est af
mange. Muligvis vil
vii den også
ogsa vække
v<ekke interessen for heraldikken hos nogle - man
m ål't blot h åbe,
l'tbe, at bogen ikke ved sin
uvederh<eftighed bringer heraldikken og
uvederhæftighed
heraldikerne i et falsk lys.
Haxt.-

Spejlinger
C. G. U. Scheffer: Heraldisk spegel; 174
sider, rigt illustreret,
iIIustreret, delvis i farver; Bonniers, 1964; pris 34,50, indb. 41,00 Skr.

Fra atten års
l'trs studier hhar
ar den svenske
statsheraldiker, kammerherre Scheffer
samlet nitten artikler, som tidligere har
v<eret publiceret i femten spred te tidsværet
skrifter m . m. De handler alle om heraldik, men om vidt fmskellige aspekter af
den, behandlet i divergerende øjemed,
jijjemed, og
de er meget varierende i tone og gehalt.
gehalt.
. N. R. Brocman og hans Coll ectanea
heraldica. handler om svensk arkivalsk
og sigillografisk indsamlingsal'bejde
indsamlingsat'bejde i
yen af dan1700-tallet. Brocman var en ven
skeme SØren
skerne
Sjijren Abildglird,
Abildgård, Therkel Klevenfeldt og især
is<er Jacob Langebek. - I .Kung
Eriks och herr Hennings vapen i Sigtuna
ljijser forfatteren nydeligt et
Mariakyrka. lØser
problem om to våben
vl'tbengengivelser
gengivelser fra Erik
af Pommerns tid. Disse to artikler
arlikler h envender sig nærmest
n<ennest til arkivarer.
Sammen med . Det aldsta svenska bokagaremarket. (fra før
agarernarket.
fjijr 1440) gengives dette, Nils Erengislessons våben,
vl'tben, malet i farver foran i et lov
lovhlin
håndskrift.
dskrift. Det er heraldik som fryder.
Omtrent halvdelen af bogen udgøres
udgjijres
af artikler om enkelte våbener
vl'tbener ell er våvl'tbengrupper
ben
grupper.• Våra
Vl'tra riksvapen. rekapitulerer d et svenske våbens
vlibens historie. Scheffer
Albt"ekt af
h <eld er til teorien om, at Albækt
hæld
Mecklenburg ganske enkelt tog kronen
(en eller tre) til sit våben
vl'tben som symbol
for kongemagten. Om de t sammensatte
store rigsvåben
rigsvliben siger han de smukke ord,
a t det i sin opbygning kan .jamfiiras
.jamfOras
med en katedral , till vilken
vil ken slaktled efter
slaktled kring en medeltida karna
kama fogat
nya delar en ligt sin tids skon hetsideal.
Den stilbrytning, som darvid med nodvandighet uppstå
uppstl't tt, har sin sarskiIda
sarskilda
charm 'och avslojar for den initierade
\'apnets fangslande utvecklingshistoria, så
sli
sammanvavd med nationens egna skiftesrika oden •.
gennemgl'ts
• Sveriges landskabsvapen. gennemgås
kortfattet (teksten er oprindeligt udarbej det til et skoleskema). D et havde ellers
v<eret velkomment med mere udførlige
udfjijrlige
været
oplysninger om disse 25 vakre våbener.
vl'tbener.

53

Ny litteratur
- .Hallands haraders vapene
vapen« har tidligere været
va:ret trykt i Heraldisk Tidsskrift
1:8/35(). - I • Goteborgs vapen
vapen«e berettes
om den 300-hige
300-årige strid om, hvilken vej
Ij11ven i dette vllben
løven
våben bj1lr
bør vende. En strid
som kunne være
va:re undgået,
undgllet, hvis man i stadens privilegier 1621 havde anvendt betegnelserne dexter og sinister i stedet for
de dobbelttydige .nach der Rechten«
Rechtene og
.nach der Linken«.
Linkene.
• Stocksunds vapen och bruket att avspana
sparra sund i forna tider«
tidere fortæller
forta:ller om
et særpræget
sa:rpra:get og vellykket moderne kommunevåben
munevllben med et fængslende
fa:ngslende historisk
perspektiv. - En artikel om .Faroarnas
vadure
vadur« vil
viI sikkert interessere både
bllde danske
og norske læsere
Ia:sere specielt.
Kapitlet om .Sormlandsk heraldik«
heraldike har
samme brist som afsnittet om landskabsvllbenerne: det er interessant hvad der
våbenerne:
stllr, men man savner så
står,
sll meget. At vække
va:kke
appetitten er rosværdigt,
rosva:rdigt, men næste
na:ste gang
hllber vi, at forfatteren også
håber
ogsa vil
viI mætte
ma:tte
os. - .Haradsvapen inom Skaraborgs
lane handler mere om herredsheraldiklan«
kens historie i almindelighed,
almindclighed, og indeholder desuden forfatterens synspunkter
pll form og farve. Disse betragtninger er
på
holdt i en let polemisk tone, men indeholder vistnok ikke andet, end hvad de
fleste heraldisk interesserede vil
viI give forfatteren medhold i.
Den længste
Ia:ngste afhandling i bogen udgØudgj1lres af en .Kort handledning i skoldemarkens identifieringe
identifiering« . Den har tidligere væva:ret trykt i en exlibrispublikation og er
udfj1lrligt omtalt i HT 1:9/405. Det er
udførligt
godt at dette hjælpemiddel
hja:lpemiddel nu er lettere
tilga:ngeligt end fØr.
tilgængeligt
fj1lr. - En artikel af lignende, metodisk indhold er • Riddarhusets skoldemålare«,
skoldemalaree, et emne som dog
langtfra er udtømt
udtj1lmt hermed.
Scheffer er jurist, og tre artikler som
behandler heraldisk-juridiske problemer
hj1lrer til de bedste i bogen .• Ett fOrslag
hører
till instruktion for riksheraldikem
riksheraldikern från
frlln
Gustav III:s
I1I:s tid«
tide gengiver og kommenterer dette i mange retninger tiltalende
forslag. Blandt de ting man glæder
gla:der sig
over at få
fll besked om undervejs, er oprindelsen til den skrå
skrll firdeling af grevegl'eve-
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lige og friherrelige våbener,
vabener, som er så
sa
karakteristisk for de sidste århundreders
llrhundreders
svenske heraldik. - .Adlig skold och oppen hjalm«
hjalme gennemgår
gennemgllr den svenske forordning herom af 1762 og to resulterende
retssager i de følgende
fj1llgende år.
llr. Hertil knytter
Scheffer in teressan te betragtninger over
den borgerlige heraldiks stilling i Sverige.
- .Det heraldiska skyddet och Stockholms vapenbild«
vapenbilde ja:vnfj1lrer
jævnfører varemærker
varema:rker og
heraldik, og lovens
lovcns bestemmelser
bestemmclser herom .
Bogens tre bedste artikler (efter min
mening) har jeg gemt til sidst. De hØrer
hj1lrer
ikke sammen på
pll anden måde,
mllde, end at de
alle tre er korte, vel skrevne og byder på
pll
inciterende læsning.
Ia:sning. .Insignia Rabenorume er en grinagtig skildring af provorum«
sten i Hedernora
Hedemora Nils Rabenius - .utan
all jamfOrelse
jamfOreIse vårt
vht langs genom tiderna
tidema
mest beryktade forfalskare av historiska
urkundere - og hans meriter på
urkunder«
pll det heraldiske område.
omrade. - .Kunglig revolutionsheraldike beretter livligt om Gustav 3.s
heraldik«
heraldiske belønninger
belj1lnninger til nogle af de
ma:nd, som havde stået
mænd,
stllet ham bi ved stats·
kuppet 1772. BI. a. gengives kongens personlige vabenudkast
våben udkast til
tiI den hjælper
hja:lper der
adledes med
mee! navnet Gustafsschiold. En
yen, friherre Fredrik Horn, ønskej1Inskeanden ven,
de selv at antage navnet Gustafsviin! En
form for aristokratisk .namnharakiri«,
.namnharakirie,
som kongen dog havde den gode smag at
forhindre. - Endelig benytter forfatteren
den heraldiske udstilling i Helsingfors
1961 (HT 1:4/179) som udgangspunkt for
en række
ra:kke fængslende
fa:ngslende heraldiske strejflys
over Finlands heraldik. I disse artikler faktisk en slags heraldisk essayistik - viser Scheffer sig fra sin allerbedste side.
Har denne recension va:ret
været for udfj1lrudførlig? Maske.
Måske. Men en bog som denne minfSilr, ikke i uddes jeg ikke at have set før,
landet, og da slet ikke i Skandinavien.
Trods sit flimrende indhold og sin skiftende kvalitet - fra det ikke rigtig tilfredsstillende til det særdeles
fredsstiIIende
sa:rdeles læseværdige
la:seva:rdige
- er den udtryk for noget uhyre glædegla:deligt. At en sådan
sadan bog kan udgives, at der
findes en forfatter som har produceret
disse afhandlinger, en forla:gger
forlægger som vover at sætte
sa:tte penge i udgivelsen, og - tør
tSilr

Ny littemtur
littemtttr
man tro det? - en publik som vil
vii købe
kj1jbe
den, tyder kanske på,
pa, at vi i Norden,
hvad interessen for det heraldiske studium angår,
angar, omsider er på
pa vej op af det
underudviklede.
S. T.A.

Heraldik på
pa Sølvtøj
Solvtoj
Erik Lassen: Dansk Sølv;
Spiv; 295 sider, 226
fotografiske gengivelser, heraf 4 i farver;
Kj1jbenhavn
Thaning og Appels Forlag, København
1964; ib. Dkr. 184, hf
hft.t. Dkr. 148.
Det er en fornem
fomem bog, den er skrevet
med kærlighed
k<erlighed og omhu af en kender af
vort Sj1jlvs
sølvs kunsthistorie. Omkring en fjerdedel af de gengivne stykker sølvtøj
Sj1jlvtj1jj bærer
b<erer
vabener. I teksten meddeles nu og da
våbener.
lidt om disse våbener,
vabener, men ofte meget
summarisk og desværre
desv<erre i nogle tilfælde
tilf<elde
direkte fejlagtigt. Her er et eksempel:
Figur 72 viser en gryde eller pande af
mesteren Gert Guldsmed fra Ålborg.
Alborg. I
star >_.• ..
vaben
billedteksten står
•• et borgerligt våben
med initialerne
initialeme CH . AG 1649 ... e,
c, men
pa fotografiet ses ret tydeligt det her
på

til Gjerholm-linien, fØrer
fj1jrer OnnstrupHvas'ernes sparrer, og at Anne ikke, som
Hvas'emes
angivet i Adelsårbogen,
Adelsarbogen, kaldte sig Staverskov, men Glambek. I øvrigt
j1jvrigt burde hele
vabenet vel snarere kaldes et 2 X 2-anevåbenet
vdben, idet det ikke repræsenterer
våben,
repr<esenterer en
persons fire aner, men to aner for hver
af de to ægtefæller.
<egtef<eller.
vabeAdskillige andre af de gengivne våbener er imidlertid borgerlige, og da de flefIeste genstande offentliggøres
offentliggj1jres for fØrste
fj1jrste
gang, er der her gode muligheder for at
fa suppleret sin samling af danske borgerfå
gerlige våbener.
vabener. Mærkelig
M<erkelig nok har forfatteren overset noget ret sensationelt - i
hvert fald forbigår
forbigar han det i tavshed. På
Pa
figureme 59-61 vises et skrin fra Odense,
figurerne
1638, hvorpå
hvorpa ses rådmændenes
radm<endenes våbener.
vabener.
Et af disse våbener
vabener genfinder vi på
pa låget
Jaget
af den som figur 74 afbildede trebenede
potte fra Århus
Arhus ca. 1665. Der kan næppe
n<eppe
herske tvivl om, at K. B-datter enten har
v<eret en datter eller
været
eUer en sØnnedatter
sj1jnnedatter af
radmand T. B.
rådmand
Der er intet forord til bogen, men i en
efterskrift siger Erik Lassen • TobaksdåTobaksdascrne venter næppe
serne
n<eppe længe
l<enge på
pa deres forfatviUe Ønske,
j1jnske, at jeg med samme
terc. Jeg ville
tere.
fortrj1jstning kunne skrive, Hemldik Pi'!
fortrØstning
på
Splvtpj venter næppe
n<eppc længe
l<enge på
pa sin forfatSølvtøj
Haxt.ter.

f:J.ftrig.fke Kommunevabener
Østrigske
Kommunevåbener

skitserede 4-anevåben.
skitseredc
4-anevdben. Ved hjælp
hj<elp af K.
Prange, Heraldisk
Hemldisk Nøgle
Npgle og et par årganargange af Danmarks Adelsårbog
Adelsdrbog er det en
smal sag at finde ud af, at de fire felter
repr<esl'nterer adelsslægterne
repræsl'nterer
adelssl<egterne Hvas, Glambek, Kruse og Krag samt at Christoffer
Hvas til Kås
Kas (hvis moder var Ingeborg
Kruse) i 1630 blev gift med Anne Glambek (hendes moder var Christence Krag).
I tilgift får
far vi et par interessante detailler, nemlig at Christoffer, skønt
skj1jnt hørende
hj1jrende

En sparekasse i 0strig,
østrig, Erste osterreichische Spar-Casse (Werbeabteilung, Graben 21, Wien I), har som reklame fremstillet et lille
IiUe h<efte,
hæfte, Das Wiener Wappenbilchlein, med gengivelser af og forklarinbuchlein,
ger til våbenerne
vabeneme for staden Wien samt
dennes godt
god t tyve forstæder
forst<eder og omegnskommuner. Hæftet
H<eftet er på
pa 36 sider og udIleveres
eve res gra tis.
Det egentlige Wiens våben
vaben består
be star af et
hvidt kors i rødt
rj1jdt felt, hvilket må
ma vække
v<ekke
s<erlig interesse i Danmark. Våbenet
særlig
Vabenet kendes fra 1278, men om dets oprindelse får
far
man desværre
desv<erre ikke andet at vide end den
ukommenterede oplysning, at det går
gar tilbage til det Tysk-Romerske Riges Reichsstttrmfahne.
sturmfahne.
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Lige så
s~ ædelt
<edelt dette våben
v~ben imidlertid er,
lige så
s~ ringe er flertallet
flertalIet af de !i>vrige
øvrige
våbener,
v~bener, som behandles i den lille
lilIe bog.
De fleste wienske forstadskommuner er
slået
sl~et sammen af flere sogne eller
elIer ældre
<eldre
småkommuner,
sm~kommuner, og disse har åbenbart
~benbart alle
alIe
insisteret p~
på at blive repræsenteret
repr<esenteret i de
nye storkommuners våbener.
v~bener. Af 21 gengivne våbener
v~bener har seks 3 felter, to 5 felter, tre 6 felter, og fire 7 felter. Og hvilke
felterl Kommunen Dobling f. eks. fØrer:
fprer:
felter!
den Hellige
HelIige Jakob med glorie, stav
staY og
bog; et træ
tr<e med to grene og tre nØdder;
n!i>dder;
en bondemand med en drueklasse i hånh~n
den; en drueklase alene; den Hellige
HelIige Severin med bispestav og velsignende hånd;
h~nd;
ærkeenglen
<erkeenglen Mikael med sværd
sv<erd og vægt,
v<egt,
st~ende p~
Jprgen
stående
på en drage; samt Sankt Jørgen
til hest, kæmpende
k<empende med den anden drage.
Blandt skjoldfigurerne bemærkes
bem<erkes i Øvpvrigt en menneskelig tunge, som endda
optræder
optr<eder to gange.
S.T.A.

Slesvig-Holsten
SICJ'JIig-HoIJten
Hans Schlothfeldt: Schleswig-holsteinische
Kreis- und Ortswappen; 80 sider + 23
farveplancher; Karl Wachholtz Verlag,
Neumunster, 1964; DM 12.00 indbundet.
Neumiinster,
Også
Og~ i Tyskland er der grØde
grpde i den
kommunale heraldik. Af de i alt 132 våv~
bener - for das Land S·H., for 17 Landkreise, 58 Stadte,
Stiidte, 54 Gemeinden, og 2
Landschaften - som dette værk
v<erk gengiver,
blasonerer og kommenterer, er ca. ha
halvlvdelen dannet siden 1945. Selve bogen er
en aldeles nydelig frembringelse, men
hvad de behandlede våbener
v~bener angår,
angar, er
forfatteren virkelig for overbærende,
overb<erende, når
n~r
han nØjes
npjes med at bemærke,
bem<erke, at .nogle af
dem muligvis ikke viI
vil behage en sensitiv
heraldikerc. Det er sørgeligt
heraldikere.
sprgeligt at se landsvåbenets
v~benets to vidunderligt smukke bestanddele: Slesvigs to blå
bra lØver
l!i>ver i guld, og Holstens rØde
rpde takkede skjoldbort i sølv,
S!i>lv, det
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navnkundige .nældeblade,
.n<eldebladc, i et så
~ underlØdigt
Ipdigt selskab. De fleste af våbeneme
v~beneme er
kluntede, overlæssede
overl<essede (Angels Landschaftsfelterl), banale,
wappen har 9 forskellige felter!),
uopfindsomt tænkt
trenkt og udygtigt tegnet.
Ikke få
fa er rædselsfulde
rredselsfulde indtil
indtiI det penible.
Der er dog undtag: en halv snes enkle,
s<erpr<egede og vakre våbener
særprægede
v~bener samt en
gruppe p~
på syv landkommuner i Stormam,
som siden middelalderen har været
v<eret knyt·
tet sammen i en form for fællesskab.
f<elIesskab. De
f!i>rer alle
alIe Stormarns våben,
v~ben, en (sølv)
(spIv) svafører
ne (i rødt
r!i>dt felt), men vel at mærke
m<erke differpd svane i sølv,
spiv, rød
rpd svane i
rentieret: rØd
guld, guld svane i rØdt,
rpdt, guld svane i blåt,
bUt,
blå svane i guld, blå
bl~
bU svane i sølv,
spIv, og sort
svane i guld. Det er godt tænkt
t<enkt og af
storartet effekt.
For at få
f~ det kommunale våbenvæsen
v~benv<esen
under kontrol og hØjne
hpjne kvaliteten vedtog
man i 1947, at nye kommunale våbener
v~bener
skulIe godkendes af det lokale Landesskulle
pnskede
archiv. Om dette har haft den Ønskede
virkning, er nok tvivlsomt.
M~ske vil det overraske ikke-tyske læl<eMåske
sere af denne bog om • Kreis- und Ortswappenc i den tyske delstat Land Schleswappene
v~benerne for
wig-Holstein deri at finde våbenerne
de fire danske købstæder
kpbst<eder Abend,
Åbenrå, Haderslev, Sønderborg
S!i>nderborg og Tønder.
T!i>nder. I teksten varierer forfatteren temaet, at disse byer .i
1920 måtte
m~tte afstås
afst~s tit
til Danmarke,
Danmarkc, men det
antydes ikke med et ord, at de tidligere
var blevet afstået
afst~et den anden vej, og at de
i historisk tid kun har hØrt
h!i>rt under Tyskland i de 56 år
~r fra Bismarck bemægtigede
bem<egtigede
sig dem i 1864 til folkeafstemningen 1920.
Gennem resten af historien har disse byer,
øvrige Slesvig, som betillige med det !i>vrige
kendt hørt
hprt til Danmark.
Om uvidenhed fra forfatterens side kan
der jo ikke være
v<ere tale. Snarere om ond
vilje, massiv uforstand, og national selvmedlidenhed. En charmerende blanding.
S.T.A.
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