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N Y heraldisk litteratur 

HeraldiJk formgivning 
Heather Child: Heraldic Design. A Hand· 
book tor Students; 180 sicler, t<et iIJustre· 
ret; C. Bell and Sons, London 1%5; sh 
63 indb. 

In teressen for heraldik er taget st<erkt 
tit gennem den seneste generation. Spe
cialister stuclerer heraldikken serifiSst; in
teresserede dyrker den i foreninger; del' 
publiceres og Ia:ses mange gode bfiSger. 
Men nuticlens heralcliske viden er lfiSbet 
fra dens kunnen. Den heraldiske kunst er 
ladt langt bagude i fOt'hold til studiets 
fiSvrige fremskridt. 

Den engelske kalligraf og tegner Hea
ther Child har sat sig for at h ja:lpe pa 
dette misforhold ved at skrive en vejled
ning i udformning af god heraldik, hen
vendt tit tegnere, medaljfiSrer, arkitekter 
og andre formgivere og kunsthll.ndva:r
kere. Da disse mll. formodes ikke at have 
nogen stfiSrre forhandsviden om heraldik, 
far de ffiSrst en kort introduktion i emnet, 
historisk og systematisk, samt en forkla
ring af, hvordan den engelske blasone
ring og de vigtigste af dens s<erpnegede 
betegnelser skal forstas. Al t dette er gan
ske traditionelt fremstillet. 

Langt bedre bliver forfatterinden (Hea
ther Child er en dame), nar hun kom
mer til konkret rl\dgivning om det som 
ligger hende pa sinde: vabenemes ud
formning. Hendes erfaringer, iagttagelser 
og sunde fornemmelse pa dette felt er af 
va:rdi for enhver med interesse for heral
dikkens <estetiske side: Vabenets propor
tioner, de indre savel som i forhold til 
det sted hvor det skal anbringes; skjolcl
figuremes afh<engighed af hverandre; 
samspillet mellem skjoldets indhold og 
dets form; hjelmens og hjelmtegnets 
orientering (Iigesom Franklyn er hun 
modstander af det engelske system, iffiSlge 
hVllket hjelmen anbringes en face eller 
i profil efter indehaverens rang uden 
hensyn til hjelmfigurens retning); hjelm
kla:dets udformning (Iav en model i s(iilv
papir!); lige til sa handfaste Tad som 

. \3liv klar over hvad en figur forestiller, 
ffiSr De kopierer den«. 

IIIustrationerne er af to slags. Dels 
stregtegninger af forfatterinden selv, med 
rent pa:dagogisk fonna!. Dels gengivelser 
af vel udffiSrt heraldik fra middcJalder, 
rena:ssance og n uticl, som viser at vi i 
dag ikke beh~ver at sta tilbage for det 
bedste fra tidligere period er. 

Naturligvis er bogen ikke tilstra:kkelig. 
Dens opl ysninger og billeder h ja:lper, 
men materialet er ikke stort nok. Man 
ma selv finde mel'e andetsteds. Der er 
ikke andet for end at se og se og se, over
alt hvor man kan komme til det, god he
raldik og darlig heraldik, og Ia:re hvad 
man kan af begge dele. S. T.A. 

Her'tugen at Edinburghs vilben, tirdelt af 
DamnaT/(, Crcckenland, Mountbatten 
(Battenberg) og Edinburghs byvaben. 
Her1wles er taget fra det g1"lEske konge
vilben, der nernlig holdes af to Herhules
figure -r. Dette er imidlertid meningsl~st; 

de er' no/( oprindeligt de to danske vild
lIucncl, som i 1863 er tulgt med prins Vil
helm Ira Clii,cksbur'g til Athen. Den an
den shjoldholdeT er den hessiske l~ve. 

Mountbatten- eUer Battenberg-/amilien, 
som prins Philips moder tilh~r'er, er' en 
siclelinje tif huset Hessen. Tegning af 

Heather Child. 
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N Y heraldisk litteratur 

Heraldisk formgivning 
Heather Child: Heraldie Design. A Hand· 
book for Students; 180 sider, tæt illustre· 
ret; G. Bell and Sons, London 1%5; sh 
63 indb. 

In teressen for heraldik er taget stærkt 
til gennem den seneste generation. Spe
cialister studerer heraldikken seriØst; in
teresserede dyrker den i foreninger; der 
publiceres og læses mange gode bøger. 
Men nutidens heraldiske viden er lØbet 
fra dens kunnen. Den heraldiske kunst er 
ladt langt bagude i forhold til studiets 
øvrige fremskridt. 

Den engelske kalligraf og tegner Hea
ther Child har sat sig for at hjælpe på 
dette misforhold ved at skrive en vejled
ning i udformning af god heraldik, hen
vendt til tegnere, medaljører, arkitekter 
og andre formgivere og kunsthåndvær
kere. Da disse må formodes ikke at have 
nogen større forhåndsviden om heraldik, 
får de fØrst en kort introduktion i emnet, 
historisk og systematisk, samt en forkla
ring af, hvordan den engelske blasone
ring og de vigtigste af dens særprægede 
betegnelser skal forstås. Alt dette er gan
ske traditionelt fremstillet. 

Langt bedre bliver forfatterinden (Hea
ther Child er en dame), når hun kom
mer til konkret rådgivning om det som 
ligger hende på sinde: våbenernes ud
formning. Hendes erfaringer, iagttagelser 
og sunde fornemmelse på dette felt er af 
værdi for enhver med interesse for heral
dikkens æstetiske side: Våbenets propor
tioner, de indre såvel som i forhold til 
det sted hvor det skal anbringes; skjold
figurernes afhængighed af hverandre; 
samspillet mellem skjoldets indhold og 
dets form; hjelmens og hjelmtegnets 
orientering (ligesom Franklyn er hun 
modstander af det engelske system, ifølge 
hVilket hjelmen anbringes en face eller 
i profil efter indehaverens rang uden 
hensyn til hjelmfigurens retning); hjelm
klædets udformning (laven model i SØlv
papir!); lige til så håndfaste Tåd som 

. Bliv klar over hvad en figur forestiller, 
før De kopierer den«. 

Illustrationerne er af to slags. Dels 
stregtegninger af forfatterinden selv, med 
rent pædagogisk formål. Dels gengivelser 
af vel udfØrt heraldik fra middelalder, 
renæssance og nutid, som viser at vi i 
dag ikke behØver at stå tilbage for det 
bedste fra tidligere perioder. 

Naturligvis er bogen ikke tilstrækkelig. 
Dens oplysninger og billeder hjælper, 
men materialet er ikke stort nok. Man 
må selv finde mere andetsteds. Der er 
ikke andet for end at se og se og se, over
alt hvor man kan komme til det, god he
raldik og dårlig heraldik, og lære hvad 
man kan af begge dele. S. T.A. 

Her'tugen af Edinburghs våben, firdelt af 
DanmaTk, Grækenland, Mountbatten 
(Batten berg) og Edinburghs byvåben. 
Her1wles er taget fra det gTæske konge
våben, der nemlig holdes af to Herhules
figure ·r. Dette er imidlertid meningsløst; 
de er' nok oprindeligt de to danske vild
/!Iccnd, som i 1863 er fulgt med prins Vil
helm fra GWeksbur'g til Athen. Den an
den shjoldholdeT er den hessiske løve. 
Mountbatten- eller Battenberg-jamilien, 
som pTins Philips moder tilhør'er, er' en 
sidelinje til huset Hessen. Tegning af 

Heather Child. 
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Ny litteraLUr 

Ikke en snUJ 

Bo Bramsen: Nordiske snusdaser pa euro
pceisk baggrund; 336 sider + 17 farve
bilag; Politikens Forlag 1965; Dkr. 145 
indb. 

Snustobaksdaser fremstilledes fra slut
ningen aE 1600-tallet . til omkr. midten af 
1800- tallet, langt de fleste og smukkeste i 
1700-tallet, som ligefrem er blevet kaldt 
»sn usdasens arhundrede« . Hvilken betyd
ning snusningen havde i datidens liv, hos 
hpj og lay, og hvilken rolle daserne spil
ler i kunst- og kulturhistorien, fremgar 
f<engslende af Bramsens overv<elden de ud
styrede, livligt skrevne v<erk. 

For vor t studium giver bogen den over
raskende, om end negative oplysning, at 
praktisk talt ingen snusdaser var h eral
disk udsmykket. Af o. 800 gengivne da
ser - franske, engelske, tyske, nordiske, 
og andre, Era o. 200 ar - er kun 10-12 
h eraldisk prydet. Hvorfor mon? Man ville 
umiddelbart have troe t, at just snusdasen 
- en sa personlig ejendel , der samtidig 
sa ofte kom andre for Pje, n ar ejeren bpd 
pa en pris - ville v<ere det idelle sted 
for et diskret demonstrativt vabenskjold. 
I en nylig udgivet tysk heraldisk system a
tik optr<eder disciplinen Wappensoziolo
gie. Hertil kunne fpjes et andet hidtil 
forspmt studiefelt: Heraldisk psykologi. 

S.T .A . 

Vabenporcelam 

Bredo L. Grandjean: Dansk ostindisk por
celcen; 220 sider, ca. 130 iIlustra tioner + 
9 farvetavler; Thaning & Appels Forlag 
1965; Dkr. 120 h <eftet, 150 indbundet. 

Betegnelsen >ostindisk. er kn<esat, men 
vildledende. Porcel<enet kom fra Kina, og 
bogen har da ogsa som undertitel: Im
porten fra Kanton ca. 1700- 1822. Anven
deisen af ordet skyldes, at porcel<ene t fpr 
tes til Europa af de store >ostindiske« 
kompagnier. En stor dei af porcel<enet var 
udfprt pa bestilling, oftest med motiver 
eEter bestillerens pnske, og >danske viI i 
denne sammenh<eng sige, at bestillem e 
boede i Danmark. 
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Efter en meget kort indledning om 
porcel<ensimportens historie, samt om 
porcel<enets farver, motiver og former, 
gennemgar forfatteren, porcel<enskende
ren Bredo L. Grandjean (spn af P. B. 
Grandjean), de 143 stei eller enkeltstykker 
af dansk-ostindisk porcel<en, som er be
varet i Danmark eller som man ad anden 
vej har kendskab til. Slesvig-Holsten om
fattes ikke af underspgelsen, Norge ej
h eller. Blandt de motiver bestilleme pn
skede porcei<enet prydet med - udfprt 
efter forl <eg som sendtes ud til Kina -
var ofte deres vaben . H er mpdes heral
dikeren med porcel<enssamleren, med de t 
resultat at vabenprydet ostindisk porce
l ien er et efterspurgt samlerobjekt. 

P a dansk ostindisk porcel<en ken des 
forskellige udgaver af datidens kongeva
ben, samt vabener for fplgende 23 sl<egter: 
Adeier, Ahlefeldt, Arenfeldt, Bemstorff, 
Brown, Buchwald, Fabritius, Fenger, 
Gram, Hailing (se HT bind 1, 9/ 401 , 
1964), Holstein, von H emert, Iselin, Koe
foed , Moltke, Plessen, Rosenkrantz, Schle
gel (?), Soelberg, Stubenrauch, Suhm, We
dell, W ewer. H ertil kommer hjelmtegnet 
alene for familien Warming samt 3-4 
uidentificerede. I forfatterens vaben-in
deks er yderligere n<evnt familieme Lin
den palm og Hooglandt, men disses va
ben er synes ikke at optr<ede i bogen, 
hverken i teksten eller p a billed erne. 

Pa svensk ostindisk porcel<en (se Stig 
Roth: Ostindiskt vapenporslin, Goteborg 
Museums Arsbok 1949-50, samt nedenfor) 
kendes langt flere vabener, opimod 300'. 
Arsagen til denn e stprre heraldiske in
teresse i Sverige ser forfatteren bl. a. i 
den svenske adeis organisation med dertil 
h prende introduktion p~l Riddarhuset og 
oph<engning af vabenskjold. I England 
ken des mindst 1400 forskeliige vabener 
p a porcel<en (se A. Tudor-Craig: Armorial 
Porcelain of the Eighteenth Century, 
1925). 

Porcel <en sheraldik vaT oprindeligt na
turligvis is<er til pryd, m en i dag kan 
den tillige gpre nytte. Ostindisk porcei<en 
kan v<ere vanskelig at datere. Er det 
imidlertid forsynet m ed et vaben, ind
sn<evres mulighedeme. Allerbedst er et 

Ny litteratur 

Ikke en snus 

Bo Bramsen: Nordiske snusdåser på euro
pæisk baggrund; 336 sider + 17 farve
bilag; Politikens Forlag 1965; Dkr. 145 
indb. 

Snustobaksdåser fremstilledes fra slut
ningen af 1600-tallet . til omkr. midten af 
1800- tallet, langt de fleste og smukkeste i 
1700-tallet, som ligefrem er blevet kaldt 
»sn usdåsens århundrede« . Hvilken betyd
ning snusningen havde i datidens liv, hos 
høj og lav, og hvilken rolle dåserne spil
ler i kunst- og kulturhistorien, fremgår 
fængslende af Bramsens overvælden de ud
styrede, livligt skrevne værk. 

For vor t studium giver bogen den over
raskende, om end negative oplysning, at 
praktisk talt ingen snusdåser var h eral
disk udsmykket. Af o. 800 gengivne då
ser - franske, engelske, tyske, nordiske, 
og andre, fra o. 200 år - er kun 10-12 
h eraldisk prydet. Hvorfor mon? Man ville 
umiddelbart have troe t, at just snusdåsen 
- en så personlig ejendel , der samtidig 
så ofte kom andre for øje, n år ejeren bØd 
på en pris - ville være det idelle sted 
for et diskret demonstrativt våbenskjold. 
I en nylig udgivet tysk heraldisk systema
tik optræder disciplinen Wappensoziolo
gie. Hertil kunne føjes et andet hidtil 
forSØmt studiefelt: Heraldisk psykologi. 

S.T .A . 

Våbenporcelæn 

Bredo L. Grandjean: Dansk ostindisk por
celæn; 220 sider, ca. 130 illustra tioner + 
9 farvetavler; Thaning & Appels Forlag 
1965; Dkr. 120 h æftet, 150 indbundet. 

Betegnelsen >ostindisk. er knæsat, men 
vildledende. Porcelænet kom fra Kina, og 
bogen har da også som undertitel: Im
porten fra Kanton ca. 1700- 1822. Anven
delsen af ordet skyldes, at porcelæne t før 
tes til Europa af de store >ostindiske« 
kompagnier. En stor del af porcelænet var 
udført på bestilling, oftest med motiver 
efter bestillerens ønske, og >dansk« vil i 
denne sammenhæng sige, at bestillerne 
boede i Danmark. 
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Efter en meget kort indledning om 
porcelænsimportens historie, samt om 
porcelænets farver, motiver og former, 
gennemgår forfatteren, porcelænskende
ren Bredo L. Grandjean (søn af P. B. 
Grandjean), de 143 stel eller enkeltstykker 
af dansk-ostindisk porcelæn, som er be
varet i Danmark eller som man ad anden 
vej har kendskab til. Slesvig-Holsten om
fattes ikke af undersøgelsen, Norge ej
h eller. Blandt de motiver bestillerne Øn
skede porcelænet prydet med - udført 
efter forl æg som sendtes ud til Kina -
var ofte deres våben . H er mØdes heral
dikeren med porcelænssamleren, med de t 
resultat at våbenprydet ostindisk porce
læn er et efterspurgt samlerobjekt. 

P å dansk ostindisk porcelæn kendes 
forskellige udgaver af datidens kongevå
ben, samt våbener for følgende 23 slægter: 
Adeler, Ahlefeldt, Arenfeldt, Bernstorff, 
Brown, Buchwald, Fabritius, Fenger, 
Gram, Halling (se HT bind l, 9/ 401 , 
1964), Holstein, von H emert, Iselin, Koe
foed , Moltke, Plessen, Rosenkrantz, Schle
gel (?), Soelberg, Stubenrauch, Suhm, We
dell, W ewer. H ertil kommer hjelmtegnet 
alene for familien Warming samt 3-4 
uidentificerede. I forfatterens våben-in
deks er yderligere nævnt familierne Lin
den palm og Hooglandt, men disses vå
bener synes ikke at optræde i bogen, 
hverken i teksten eller p å billederne. 

På svensk ostindisk porcelæn (se Stig 
Roth: Ostindisk t vapenporslin, Goteborg 
Museums Arsbok 1949-50, samt nedenfor) 
kendes langt flere våbener, opimod 300'. 
Arsagen til denn e større heraldiske in
teresse i Sverige ser forfatteren bl. a. i 
den svenske adels organisation med dertil 
h Ørende introduktion på Riddarhuset og 
ophængning af våbenskjold. I England 
kendes mindst 1400 forskellige våbener 
p å porcelæn (se A. Tudor-Craig: Armorial 
Porcelain of the Eighteenth Century, 
1925). 

Porcelæn sheraldik var oprindeligt na
turligvis især til pryd, m en i dag kan 
den tillige gøre nytte. Ostindisk porcelæn 
kan være vanskelig at datere. Er det 
imidlertid forsynet m ed et våben, ind
snævres mulighedeme. Allerbedst er et 



vaben med en ordensk<I!de, eller et par 
alliancevabener. I sadanne tilf<I!lde kan 
man somme tider fastslli selve det pag;el
dende stykke porcel<I!ns tilblivelses- eller 
i hvert fald bestillings- iu. 

Foruden ovenna:vnte artikel om svensk 
.vapenporslin . har Goteborgs Historiska 
Museum i 1965 udsendt endnu en publi
kation af Stig Roth, nemlig: Chinese 
Porcelain imported by the Swedish East 
India Company, 38 sider med 42 illustra
tioner, heraf 16 i farver; Skr. 12. 

Den svenske import fandt sted fra 1731 
til 1803·, en kortere periode end den dan
ske, men synes at have omfattet langt 
st91rre ma:ngder. Som na:vnt ken des der 
ca. tolv gange sa mange vabenprydede 
stel i Sverige som i Danmark, og heraf er 
ca. 130 repr<I!senteret pa museet i Gote
borg; en liste over navnene findes i ha:f
tet. Flertallet af bogens billeder gengiver 
vabenporcela:n, og her er lejlighed til at 
studere den heraldiske stils udvikling fra 
barok gennem tidlig og sen rokoko til 
Louis Seize, revolutionsformer og empire, 
f. eks. udformningen af skjold og hjelm, 
skjoldholdemes skiftende stilling m. m. 
Ogsa teksten la:gger hovedva:gten pa 
.kompaniporslinets. heraldiske side. 

S.T.A. 

Hcraldik og Gorm den Gamic 

S. Otto Brenner: Nachkommen Corms des 
Alten, Konig von Diinemm'k -936-, 1.-
16. Genemtion; med vabentegninger af 
Jan Raneke, 482 sider i kunstla:derbind. 
Arkiv for svensk SHiktforskning, Malmga
tan 3, Malmo C, 1%4. DM 200 (Dkr. 365, 
Skr. 265, Nkr. 365). 

Ligesom engla:ndeme altid har haft en 
ulykkelig forka:rlighed for at bevise, at 
landets a:ldste sl<I!gter var indvandret med 
den normanniske invasion af England 
ved Vilhelm Eroberen i 1066 (.They 
came with the Conqueror«!) , har det i 
Danmark va:ret en lidt snobbet 9lnske
dr91m at kunne indlede sin sla:gts stam
tavle med, at denne gennem adskillige 
sn91rklede led kunne f91res tilbage til den 
a:lc1;ste historisk kencl.te danske konge, 
Gorm den Gamle i 900-tallet. 

Ny litteratur 

De danske Valdemarers vlibenbanner. En 
at Jan Ranekes tegninger til aUo Bren
ners vterk om Gorm den Camles etter-

kommere. 

Megen genealogisk forfalskning har 
fundet sted for at opna dette resultat, 
men ikke alene til gla:de for dem, der 
mere kritisk matte have sadanne forfren
gelige 9lnsker, men isa:r til gIa:de for den 
mere aIment historisk interesserede la:ser
kreds har geneaIogen S. Otto Brenner ef
ter mere end 30 ars forskning i nordisk 
og tysk kildemateriaIe udgivet et impo
nerende va:rk, omfattende 3063 efterkom
mere efter Gorm den GamIe i 16 gene
rationer, £9.lrt frem til tidcn 1450/1520. Sa
lcdes findes i den afsluttcde 16. genera
tion 558 efterkommere pa tysk omrade, 
119 P;l diUlSk, 124 pa svensk, 26 pa norsk 
og 54 pa andre omrlider. 

Va:rket indeholder udf9.lrlige kildehen
visninger, stamtavler over indgiftede per
soners shegt, en exkurs om den Erikske 
atten, oversigt over forekomsten af visse 
nordiske fomavne blandt Corms efter
kommere og et fuldsta:ndigt personregi
ster pa 90 sider. 

Den uhyre omfattende opgave er 19.1st 
pa en meget overskuelig made, og for en 
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våben med en ordenskæde, eller et par 
alliancevåbener. I sådanne tilfælde kan 
man somme tider fastslå selve det pågæl
dende stykke porcelæns tilblivelses- eller 
i hvert fald bestillings-år. 

Foruden ovennævnte artikel om svensk 
.vapenporslin « har Goteborgs Historiska 
Museum i 1965 udsendt endnu en publi
kation af Stig Roth, nemlig: Chinese 
Porcelain imported by the Swedish East 
India Company, 38 sider med 42 illustra
tioner, heraf 16 i farver; Skr. 12. 

Den svenske import fandt sted fra 1731 
til 1803·, en kortere periode end den dan
ske, men synes at have omfattet langt 
større mængder. Som nævnt kendes der 
ca. tolv gange så mange våbenprydede 
stel i Sverige som i Danmark, og heraf er 
ca. 130 repræsenteret på museet i Gote
borg; en liste over navnene findes i hæf
tet. Flertallet af bogens billeder gengiver 
våbenporcelæn, og her er lejlighed til at 
studere den heraldiske stils udvikling fra 
barok gennem tidlig og sen rokoko til 
Louis Seize, revolutionsformer og empire, 
f. eks. udformningen af skjold og hjelm, 
skjoldholdemes skiftende stilling m. m. 
Også teksten lægger hovedvægten på 
.kompaniporslinets« heraldiske side. 

S.T.A. 

Heraldik og Gorm den Gamle 

S. Otto Brenner: Nachkommen Gorms des 
Alten, Konig von Diinemm'k -936-, 1.-
16. Genemtion; med våben tegninger af 
Jan Raneke, 482 sider i kunstlæderbind. 
Arkiv for svensk SHiktforskning, Malmga
tan 3, Malmo C, 1%4. DM 200 (Dkr. 365, 
Skr. 265, Nkr. 365). 

Ligesom englændeme altid har haft en 
ulykkelig forkærlighed for at bevise, at 
landets ældste slægter var indvandret med 
den normanniske invasion af England 
ved Vilhelm Eroberen i 1066 (.They 
came with the Conqueror<!), har det i 
Danmark været en lidt snobbet ønske
drØm at kunne indlede sin slægts stam
tavle med, at denne gennem adskillige 
snØrklede led kunne føres tilbage til den 
ælc1;ste historisk kendte danske konge, 
Gorm den Gamle i 900-tallet. 

Ny litteratur 

De danske Valdemm'eTS våben banner. En 
af Jan Ranekes tegninger til Otto Bren
ners værk om Gorm den Gamles efter-

kommere. 

Megen genealogisk forfalskning har 
fundet sted for at opnå dette resultat, 
men ikke alene til glæde for dem, der 
mere kritisk måtte have sådanne forfæn
gelige ønsker, men især til glæde for den 
mere alment historisk interesserede læser
kreds har genealogen S. Otto Brenner ef
ter mere end 30 års forskning i nordisk 
og tysk kildemateriale udgivet et impo
nerende værk, omfattende 3063 efterkom
mere efter Gorm den Gamle i 16 gene
rationer, ført frem til tiden 1450/1520. Så
ledes findes i den afsluttede 16. genera
tion 558 efterkommere på tysk område, 
ll9 på dansk, 124 på svensk, 26 på norsk 
og 54 på andre områder. 

Værket indeholder udførlige kildehen
visninger, stamtavler over indgiftede per
soners slægt, en exkurs om den Erikske 
atten, oversigt over forekomsten af visse 
nordiske fomavne blandt Gorms efter
kommere og et fuldstændigt personregi
ster på 90 sider. 

Den uhyre omfattende opgave er løst 
på en meget overskuelig måde, og for en 
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ikke szerlig genealogisk kyndig anmelder 
forekommer v.erkets genealogiske oplys
ninger overbevisende og ma vist stort set 
siges at v.ere udtryk for den nuv.erende 
forsknings h j')jeste stade. ' 

Fra e t heraldisk synspunkt knytter den 
strlrste in teresse sig til de mere end 100 
forskellige fami lievabener, der pa s.edvan
lig mesterlig vis er tegnet af den kendte 
heraldiske kunstn er og forsker fan Rane
ke og indfrljet ud for de enkelte sl.egts
grene i eftersl;egtstavlcn. Meget viIle dog 
pa det heraldiske felt v.ere vunde t, sa
fremt teksten havde indeholdt heraldiske 
kildehenvisninger samt n.ermere doku
mentation for de viste va bener. Et be
stcm t vaben e r anfrlrt ud for en hel 
sl.egtsgren, safremt blot een af denn es 
llledlemmer har fj')rt det pag.eldende va
ben. Dette svarer p a ingen m ade til den 
.eldste danske anvendelse af vabener, hvor 
to brj')dre oftc anvendte helt forskellige 
vabcnm.erker, og adskiIlige utilsigtede h e
raldiske fejltagelser kan blive resultatet, 
safrelllt disse vabenhenvisninger anvendes 
kritiklrlst ell er af ukyndig h and. Saledes 
kan fx . n.evnes, a t samtlige Esbem Sna
res brim og b j')rn ebs<\m her er forlenet 
med Hvidemes smukke bj.elkevaben, me
dens i hvert fald Niels Mule og dennes 
Ss<In Esbem Snerling frl rte e t delt vaben, 
hvori de kombinerede bj.elkevabene t med 
h jortevier. Ceci lia Esberndatters brim med 
Anders Grosen er ogsa tildelt bj .elkevabe
net, skj')nt i hvert fa ld den ene: Absalon 
Anderscn, i segl a f 1264 fs<\ rer e t delt vll
bcn, fs<\rste felt strs<\et med roser, andet 
felt tre sparrebj.elker i et m ed kugler 
strs<\et fel t. 

Uanset at man kan a nfs<\l·e enkelte ind
vendinger mod den generelle anvendelse 
a f vllbener i eftersl;egtstavlen, m ll de t dog 
fra et h eraldisk synspunkt anses for en 
landvinding, at m an i genealogiske kred
se har faet blik for det udm.erkede h e
raldiske iIlustrationsmateriale, der an
vendt med kritik ikke alene er af meget 
stor kiIdev.erdi, m en ogsll forlene r de 
lidt tliste oversigtstavler med et strlllende 
indtryk af den i datiden levende heraldi
ske kultur. 

Ernst Verwohlt. 
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Crana.tceb le, en at de smuhhe iUustratio
net· - at Fredrihhe Geelmuyden - i 
.Kristne symboler«. Ursin torklarer, hvor
for denne f1·ugt og dens kerne1· er et sym
bol fo r Kirken, og giver god besked (bl. a. 
med fem henvisninger til det Gamle Te
stamente) om, hvilken roUe den har spil-

let i j~disk og his ten religi~s 

symbolik . 

Kristne symboler ')Jurderet 

J. Ursin: Kristne symboler, 2. udgave; 
242 sider, 106 illustrationer; Forlaget 
Land og Kirke, Oslo 1965; Nkr. 32 indb. 

Det v.erk om kristne symboler som 
sokneprest og SHS-medlem ]. Unin nylig 
har udsendt i en omarbejdet udgave, er 
meget forskelligt fra Frithiof Dahlbys bog 
om stort se t samme emne (se HT nr. 8 p. 
367, 19(3). Dahlbys . De h eliga tecknen « 
er en opslagsbog, n .esten ct lillc leksikon; 
han har Ss<Igt at Hi. fles t muligt symboler 
m ed, men forholder sig neutral over for 
dem o Det gj')r Ursin ikke. Hans bog h ar 
e t p a tageligt p .edagogisk, moralsk og re
ligis<\st sigte. Han skriver om de symbol er 
og symbolske udl.egninger, som han synes 
fortj ener at ken des, og udelader hvad han 
mener man gs<\r bedst i at glemme. 

Det er derfor na turligt at Ursins bog 
behandler langt f.erre symboler end Dahl
bys (Ursins register har o. 540 stikord, 
Dahlbys o. 3(00). Til geng.eld har de en
kelte figurer og deres fortolkning faet en 
langt mere udfs<\rlig behandling hos Ur
sin , szerligt i deres sammenh.eng med tek
ster i det Gamle og det Nye Testamente 
og med salmelitteraturen. 

Ny litteratur 

ikke særlig genealogisk kyndig anmelder 
forekommer værkets genealogiske oplys
ninger overbevisende og må vist stort sct 
siges at være udtryk for den nuværende 
forsknings hØjeste stade. ' 

Fra e t heraldisk synspunkt knytter den 
største in teresse sig til de mere end 100 
forskellige fami lievåbener, der på sædvan
lig mesterlig vis er tegnet af den kendte 
heraldiske kunstn er og forsker Jan Rane
ke og indføjet ud for de enkelte slægts
grene i efterslægtstavlen. Meget ville dog 
på det heraldiske felt være vunde t, så
fremt teksten havde indeholdt heraldiske 
kildehenvisninger samt nærmere doku
mentation for de viste vå bener. Et be
stem t våben e r anført ud for en hel 
slægtsgren, såfremt blot een af denn es 
medlemmer har fØrt det pågældende vå
ben. Dette svarer p å ingen m åde til den 
ældste danske anvendelse af våbener, hvor 
to brØdre ofte anvendte helt forskellige 
våbenmærker, og adskillige utilsigtede h e
raldiske fejltagelser kan blive resultatet, 
såfremt disse våbenhenvisninger anvendes 
kritikløst eller af ukyndig h ånd. Således 
kan fx . nævnes, a t samtlige Esbern Sna
res børn og børn ebørn her er forlenet 
med Hvidernes smukke bjælkevåben, me
dens i hvert fald Niels Mule og dennes 
søn Esbern Snerling førte e t delt våben, 
hvori de kombinerede bjælkevåbene t med 
hjortevier. Ceci lia Esberndatters børn med 
Anders Grosen er også tildelt bjælkevåbe
net, skØnt i hvert fa ld den ene: Absalon 
Andersen, i segl a f 1264 fØrer e t delt vå
ben, første felt strøet med roser, andet 
felt tre sparrebjælker i et m ed kugler 
strøet fel t. 

Uanset at man kan anføæ enkelte ind
vendinger mod den generelle anvendelse 
a f våbener i efterslægtstavlen, m å de t dog 
fra et h eraldisk synspunkt anses for en 
landvinding, at m an i genealogiske kred
se har fået blik for det udmærkede h e
raldiske iIlustrationsmateriale, der an
vendt med kritik ikke alene er af meget 
stor kiIdeværdi, m en også forlene r de 
lidt tliste oversigtstavler med et strålende 
indtryk af den i datiden levende heraldi
ske kultur. 

Ernst Verwohlt. 
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Grana.tæb le, en af de smukke illustratio
net· - af Fredrikke Geelmuyden - i 
.Kristne symboler«. Ursin forklarer, hvor
for denne f1·ugt og dens kerne1· er et sym
bol fo r Kirken, og giver god besked (bl. a. 
med fem henvisninger til det Gamle Te
stamente) om, hvilken rolle den har spil-

let i jødisk og kristen religiØs 
symbolik. 

Kristne symboler vurderet 

J. Ursin: Kristne symboler, 2. udgave; 
242 sider, 106 illustrationer; Forlaget 
Land og Kirke, Oslo 1965; Nkr. 32 indb. 

Det værk om kristne symboler som 
sokneprest og SHS-medlem }. Unin nylig 
har udsendt i en omarbejdet udgave, er 
meget forskelligt fra Frithiof Dahlbys bog 
om stort se t samme emne (se HT nr. 8 p. 
367, 19(3). Dahlbys . De h eliga tecknen « 
er en opslagsbog, n æsten et lille leksikon; 
han har søgt at få fles t muligt symboler 
m ed, men forholder sig neutral over for 
dem . Det gør Ursin ikke. Hans bog h ar 
e t p å tageligt p ædagogisk, moralsk og re
ligiøst sigte. Han skriver om de symboler 
og symbolske udlægninger, som han synes 
fortj ener at kendes, og udelader hvad han 
mener man gør bedst i at glemme. 

Det er derfor na turligt at Ursins bog 
behandler langt færre symboler end Dahl
bys (Ursins register har o. 540 stikord, 
Dahlbys o. 3(00). Til gengæld har de en
kelte figurer og deres fortolkning fået en 
langt mere udfØrlig behandling hos Ur
sin , særligt i deres sammenhæng med tek
ster i det Gamle og det Nye Testamente 
og med salmelitteraturen. 



Ursins gennemgang af billedlige sym
bolers udla:gning omfatter ikke blot hvad 
der er almindeligt aeeepteret, men i man
ge ti lfa:lde ogsa sporadisk forekommende, 
maske rent individuelle fortolkninger 
(hvoraf nogle kanske er hans egne?). En 
del af denne .private« symbolik forekom
mer ret spidsfindig, fx forklaringen af 
forskellen pa 5-, 6-, 7-, og 8-oddede stjer
ner. Men samtidig er det tankeva:kkende 
at se hvad folk - enfoldige savel som hjiljt 
begavede - kan .modtage« af symbolsk 
indhold fra de tilsyneladende ubetydelig
ste ting. Et eksempel er Biskop Berggravs 
smukke, meget artikulerede opfattelse af 
den symbolske indebyrd i den korsforme
de j uletra:sfod. 

I sine udredninger af symbolernes op
rindelse og historie er der to forhold som 
Ursin slet ikkc na:vner, skjilnt de utvivl 
somt har spilIet en rolle. Det ene er det 
mstetiske. Mange billed symbol er (kristnc 
og andre) ma va:re blevet til det de er, 
fjilrst og frcmmest fordi de er sa smukke. 
Det kan ogsa have medvirket, om en fi
gur var let at gengive. De tidlige krist
ne gay sig til kende for hverandre ved at 
tegne en fisk, en kontur som enhver kan 
gjilre hurtigt og llmiskendeligt. Det er ind
Iysende at fx en fugl , en ljilve eller en 
myre, uanset symbolikken, ville have va:
ret uendeligt langt mindre egnet. 

Det andet forhold Ursin ikkc na:vner 
(en undladelse han deler med na:sten allc 
der skriver om sadanne emner) er tilfml
dighederne. Det gr.esk-russiskc ko)·s har 
tre tva:rbja:lker, hvoraf den nederste er 
skril. Arsagen hertil diskuteres (her og 
andetsteds), og de mest subtile begrundel
ser og udla:gninger fjilres frem, ingen af 
dcm det mindste trova:rdig. Kunne det 
imidlcrtid ikke ta:nkes, at den nederstc 
arm var skdt pa grund af en ren tilfa:l
dighed - et darligt tjilmret kors, en ube
hja:lpsom gengivelse - som siden blev 
kopieret? 

Et af de kapitler i Ursins bog som 
fa:ngslcr l1lest, handler om den Onde og 
hans mange skikkelser: som slange, drage, 
buk, abe, hest og svin, hans horn, flager
musevinger og hestehov. Et andet interes
sant afsnit besk<eftiger sig med det norske 

Ny litteratur 

flag. Hvorvidt dette er t<enkt som en af
ledning, en brisure, af det danske, er ikke 
til at afgjilre i dag. Men da Eidsvollman
den Fredrik Meltzer i Bergen i 1821 gay 
forslag til det, angav han at farverne va1· 
inspireret af .de frie staters«, dvs. de 
Forenede Staters og Frankrigs. 

S.T.A. 

IJJtrigJke kommunevabener 

osterreichischer Wappenalmanach 1966. 
oste1·reichische Gemeindewappen 11; 32 
sider l1led tegninger af Herbert Erieh 
Baumert, tekst af Hanns Jager-Sunstenau; 
udgivet af Heraldisch-Genealogisehe Ge
sellsehaft Adler, Haarhof 4 a, 1010 Wien; 
32 Seh. 

Det lille ha:fte indeholder tolv velud
fjilrte tegninger - to i farver - af jilstrig
ske kOl1lmllnevabcncr, hvoraf nogle er 
omtrent sft gamle som heraldikken selv, 
andre skabt i vor tid. Teksten giver en 
beskrivelse og forklaring af vabenet, samt 
dettes og kommunens historic. 

Af indledningen forstar m an, at den 
kommunale heraldik i 0strig har genvor
digheder som ogsa ken des andetsteds. 

Ehsempel pet ~st1·igsk byvilben, for Sol
bad Hall ved Inn, kendt for udvinding 
af salt. R~dt felt; b~tten, som er fyldt 
med salt, s~lv med guld band; l~verne 

guld. Saltb~tten gilr tilbage til stadssegl 
fra 1300-tallets begyndelse. L~verne er 
t~jet til 1501 ved vilbenbrev Ira kejser 
Maximilian. Elter osterreichischer Wap-

penalmach 1966. 
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Ursins gennemgang af billedlige sym
bolers udlægning omfatter ikke blot hvad 
der er almindeligt accepteret, men i man
ge ti lfælde også sporadisk forekommende, 
måske rent individuelle fortolkninger 
(hvoraf nogle kanske er hans egne?). En 
del af denne .private« symbolik forekom
mer ret spidsfindig, fx forklaringen af 
forskellen på 5-, 6-, 7-, og 8-oddede stjer
ner. Men samtidig er det tankevækkende 
at se hvad folk - enfoldige såvel som højt 
begavede - kan .modtage« af symbolsk 
indhold fra de tilsyneladende ubetydelig
ste ting. Et eksempel er Biskop Berggravs 
smukke, meget artikulerede opfattelse af 
den symbolske indebyrd i den korsforme
de juletræsfod. 

I sine udredninger af symbolernes op
rindelse og historie er der to forhold som 
Ursin slet ikke nævner, skØnt de utvivl 
somt har spillet en rolle. Det ene er det 
æstetiske. Mange billedsymboler (kristne 
og andre) må være blevet til det de er, 
fØrst og fremmest fordi de er så smukke. 
Det kan også have medvirket, om en fi
gur var let at gengive. De tidlige krist
ne gav sig til kende for hverandre ved at 
tegne en fisk, en kontur som enhver kan 
gøre hurtigt og umiskendeligt. Det er ind
lysende at fx en fugl , en løve eller en 
myre, uanset symbolikken, ville have væ
ret uendeligt langt mindre egnet. 

Det andet forhold Ursin ikke nævner 
(en undladelse han deler med næsten alle 
der skriver om sådanne emner) er tilfæl
dighederne. Det græsk-russiske kOl·s har 
tre tværbjælker, hvoraf den nederste er 
skril. Årsagen hertil diskuteres (her og 
andetsteds), og de mest subtile begrundel
ser og udlægninger føres frem, ingen af 
dem det mindste troværdig. Kunne det 
imidlertid ikke tænkes, at den nederste 
arm var skrå på grund af en ren tilfæl
dighed - et dårligt tømret kors, en ube
hjælpsom gengivelse - som siden blev 
kopieret? 

Et af de kapitler i Ursins bog som 
fængsler mest, handler om den Onde og 
hans mange skikkelser: som slange, drage, 
buk, abe, hest og svin , hans horn, flager
musevinger og hestehov. Et andet interes
sant afsnit beskæftiger sig med det norske 

Ny litteratur 

flag. Hvorvidt dette er tænkt som en af
ledning, en brisure, af det danske, er ikke 
til at afgøre i dag. Men da Eidsvollman
den Fredrik Meltzer i Bergen i 1821 gav 
forslag til det, angav han at farverne val· 
inspireret af .de frie staters«, dvs. de 
Forenede Staters og Frankrigs. 

S.T.A. 

Østrigske kommunevåbener 

(jsterreichischer Wappenalmanach 1966. 
(jste1·reichische Gemeindewappen 11; 32 
sider med tegninger af Herbert Erich 
Baumert, tekst af Hanns Jager-Sunstenau; 
udgivet af Heraldisch-Genealogische Ge
sellschaft Adler, Haarhof 4 a, 1010 Wien; 
32 Sch. 

Det lille hæfte indeholder tolv vel ud
førte tegninger - to i farver - af Østrig
ske kommunevåbener, hvoraf nogle er 
omtrent så gamle som heraldikken selv, 
andre skabt i vor tid. Teksten giver en 
beskrivelse og forklaring af våbenet, samt 
dettes og kommunens historie. 

Af indledningen forstår m an, at den 
kommunale heraldik i Østrig har genvor
digheder som også kendes andetsteds. 

Eksempel på øst1·igsk byvilben, for Sol
bad Hall ved lnn, kendt for udvinding 
af salt. RØdt felt; bøtten, som er fyldt 
med salt, sølv med guld bånd; løverne 
guld. Saltbøtten gilr tilbage til stadssegl 
fra 1300-tallets begyndelse. LØverne er 
tøjet til 1501 ved vilbenbrev fra kejser 
Maximilian. Efter osterreichischer Wap-

penalmach 1966. 
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Kommunalbestyrelserne S'lnsker ofte de 
samme figurer (.landbrug« og . industri«) 
og har liden sans for hvad der skiller den 
gode heraldik ha den darlige. Og de 
m yndigheder som skal vejlede eUer afg!!l
re, ved undertiden ikke bedre besked. 
Forfatteren sukker efter sadanne vaben
revisions-kommissioner som i Schweiz og 
Vesttyskland har revideret og forbedret 
forkludrede kommunevabener. Det oply
ses, at i visse dele af 0strig kun stadskom
mun er, men ikke landkommuner, har ret 
til at f!!lre vaben. 

S.T.A. 

Fra Gayres brigade 

Julian Franklyn: H eraldry; 154 sider m ed 
230 vabengengivelser, delvis i farver, af 
Alan Keith-Hill; Arco Publications, Lon
don 1965; sh. 42. 

Bogen er bedre end fodatterens tidli
gere, Shield and Crest (se HT nr. 3 p. 
129, 1961), m en det viI ikke sige at den 
er god. Franklyn foreheser over heraldik 
ved et undervisningsinstitut i London. 
H an er maske verdens eneste docent i he
raldik, og det er derfor ekstra kedeligt, at 
hvad han docerer er sa uj a:vn t. Ikke sa 
lidt er fornuftigt og rigtigt; det ga:lder 
isa:r heraldikkens kunstneriske og resteti
ske sider. Andet er uigennemta:nkt, dog
matisk eller ganske enkelt gaIt. Eksempler 
herpa er hans behandling af h eraldikkens 
oprindelse, hans gennemgang af dens fi 
gurer (. n ar et far er skjoldfigur, har det 
aId rig hale; kun hvis det er skjoldholder, 
kan det afbildes med hale«), og hans stil
ling til autoriserede og uautoriserede va
bener. 

Om h eraldikkens oprindelse forklarer 
han, som sa mange fS'lr ham, at den skyl
des en n y hjelmtyp e, som udvikledes i 
1I00-taUet. Den da:kkede krigerens ansigt, 
sa hans svende ikke kunne kende ham, 
og det kunne fS'llgelig let ske, at de i for
virringen fulgte en forker t m and . • Noget 
matte gS'lres for a t den almindelige soldat 
kunne kende sin anfS'lrer, og dette noget 
bestod i at male en letkendelig figur 
klare farver p a anfS'lrerens skjold«. 
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Dermed er heraldikken - ifS'llge Frank
lyn - ikke blot opfundet. Den er f<erdig
udviklet, og vi kan rykke direkte hem til 
nutiden. Bogen indeholder praktisk talt 
ikke en antydning af, at h eraldikkens 
funktioner eller former a:ndredes i de 
mellemliggende otte arhundreder, eUer 
af, hvilke arsager der kunne ta:nkes at 
have bidraget h ertiI . Ikke et ord om segl, 
stadsflag, fel ttegn , husskilte, la:rde sym
boler, faglige emblemer, gejstlige attribut
ter, borgerlige allegorier, osv. osv. 

H ertil kommer at forklaringen om kri
gerens da:kkede ansigt som nS'ldvendig
gjorde et kendetegn p a hans skjold, efter
h anden tra:nger sta:rkt til at ta:nkes igen
nem! Den japanske anfS'lrer bar sit vaben
m a:rke pli ryggen (se HT nr. 8 p. 345, 
1963), og det var der mening i, for det . 
kunne hans ma:nd se og fS'llge . Men et 
skjold, h vem andre kunn e se det, hos en 

Vliben tor den engelske vlibenhonge Sir 
Anthony Wagner. Dekster hans embeds
vliben: Tpdt hors i spiv, bUlt skjoldhoved 
med guld tigurer. Sinister hans slOigts
vi!.ben: sort felt, guld lpve med vognhjul. 
Pi!. skjoldet en vlibenkonge-krone. Fami 
lien Wagner hom til England med den 
t prste hannoveranshe honge. V libenet er 
talende: Wagner = vognmand. Etter 

Franklyn . 

Ny litteratur 

Kommunalbestyrelserne ønsker ofte de 
samme figurer (.landbrug« og . industri«) 
og har liden sans for hvad der skiller den 
gode heraldik fra den dårlige. Og de 
m yndigheder som skal vejlede eller afgØ
re, ved undertiden ikke bedre besked. 
Forfatteren sukker efter sådanne våben
revisions-kommissioner som i Schweiz og 
Vesttyskland har revideret og forbedret 
forkludrede kommunevåbener. Det oply
ses, at i visse dele af Østrig kun stadskom
mun er, men ikke landkommuner, har ret 
til at føre våben. 

S.T.A. 

Fra Gayres brigade 

Julian Franklyn: H eraldry; 154 sider m ed 
230 våben gengivelser, delvis i farver, af 
Alan Keith-Hill; Arco Publications, Lon
don 1965; sh. 42. 

Bogen er bedre end forfatterens tidli
gere, Shield and Crest (se HT nr. 3 p. 
129, 1961), m en det vil ikke sige at den 
er god. Franklyn forelæser over heraldik 
ved et undervisningsinstitut i London. 
H an er måske verdens eneste docent i he
raldik, og det er derfor ekstra kedeligt, at 
hvad han docerer er så uj ævnt. Ikke så 
lidt er fornuftigt og rigtigt; det gælder 
især heraldikken s kunstneriske og æsteti
ske sider. Andet er uigennemtænkt, dog
matisk eller ganske enkelt galt. Eksempler 
herpå er hans behandling af h eraldikkens 
oprindelse, hans gennemgang af dens fi 
gurer (. n år et får er skjoldfigur, har det 
aldrig hale; kun hvis det er skjoldholder, 
kan det afbildes med hale«), og hans stil
ling til autoriserede og uautoriserede vå
bener. 

Om h eraldikken s oprindelse forklarer 
han , som så mange før ham, at den skyl
des en n y hjelm type, som udvikledes i 
1I00-taIlet. Den dækkede krigerens ansigt, 
så hans svende ikke kunne kende ham, 
og det kunne følgelig let ske, at de i for
virringen fulgte en forker t m and . • Noget 
måtte gøres for a t den almindelige soldat 
kunne kende sin anfØrer, og dette noget 
bestod i at male en letkendelig figur 
klare farver p å anførerens skjold«. 
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Dermed er heraldikken - ifølge Frank
lyn - ikke blot opfundet. Den er færdig
udviklet, og vi kan rykke direkte frem til 
nutiden. Bogen indeholder praktisk talt 
ikke en antydning af, at h eraldikkens 
funktioner eller former ændredes i de 
mellemliggende otte århundreder, eller 
af, hvilke å rsager der kunne tænkes at 
have bidraget h ertil. Ikke et ord om segl, 
stadsflag, felttegn, husskilte, lærde sym
boler, faglige emblemer, gejstlige attribut
ter, borgerlige allegorier, osv. osv. 

H ertil kommer at forklaringen om kri
gerens dækkede ansigt som nØdvendig
gjorde et kendetegn p å hans skjold, efter
h ånden trænger stærkt til at tænkes igen
nem! Den japanske anfører bar sit våben
m ærke på ryggen (se HT nr. 8 p. 345, 
1963), og det var der mening i, for det . 
kunne hans mænd se og fØlge. Men et 
skjold, h vem andre kunn e se det, hos en 

Våben fo r den engelske våbenkonge Sir 
Anthony Wagner. Dekster hans embeds
våben: '-Ødt kors i sØlv, blåt skjoldhoved 
med guld figurer. Sinister hans slægts
våben: sort felt, guld løve med vognhjul. 
På skjoldet en våbenkonge-krone. Fami 
lien Wagner kom til England med den 
fØrs te hannoveranske konge. Våbenet er 
talende: Wagner = vognmand. Efter 

Franklyn . 



mand i kamp, end hans modstandere? 
For tilskuerne ved en turnering var 
skjoldm::erker derimod til indlysende 
hj::elp ... 

»Kun vabener som er indregistreret hos 
og autoriseret af de rette heraldiske myn
digheder, kan kaldes sadan. Resten er 
ikke blot ulovlige. De er overhovedet ikke 
vabenerc. Dette Robert Gayreske stand
punkt fplger Franklyn med hysterisk kon
sekvens. I en fodnote beklager han sa
ledes, at to af bogens ilIustrationer gen
giver »vabenerc som ikke fin des hos Col
lege ot Arms. Forfatteren bed er l::eserne 
undskylde, at de to »bedragerierc fprst 
blev opdaget sa sent, at billederne ikke 
kunne fjernes ha bogen; men de pag::el
dende sl<egters navne har man dog Iyk
keligvis kunnet na at slette i korrekturen! 
Officiel autorisering betragtes altsa som 
hele heraldikkens kerne, i stedet for som 
et appendiks. Franklyn er imidlenid ~l 

lidet gennemt::enkt, at han to-tre andrc 
steder n::evner, at hvis et .ulovligt« he
ralclisk forhold har varet l::enge ell er et 
»bedrageric har optradt tilstr::ekkeligt 
hyppigt, ma de pag::eldende vabenel· be
tragtes som gocle nok. 

I endnu hpjere grad end teksten giver 
illustration erne indtryk af, at heraldik 
er en ren nutidig foreteelse. Der er intet 
i de ganske kpnne, men stereotype tegnin
ger som antyder, at noget af clisse va
ben er, ell er noget andet vaben, kunnc 
stamme fra fpr 1965. Mellem teksten og 
illustrationerne er der ingen forbindelse. 
Forfatteren bruger 18 linjer til at for
klare hvad der forstas ved >en skyskurec, 
nebuly, i stedct for at henvise til en af 
de ni billeder i bogen hvor f::enomenet 
kan ses. S.T.A. 

Dodskallen 

Folke Henschen: Kraniets kulturhistoria; 
120 sider, 74 ilIustrationer; Natur och 
Kultur, Stockholm, 1965; Skr. 24, indb. 30. 

Manniskans kranium ar den manskli
gaste delen av hennes skelett och kanske 
clen enda clel som definitivt skiljer hen-

Ny litteratur 

Vabell tor pucsten Jens PederSfjn Saxe i 
Hllland, etter segl benyttet 1701. Det er 
vistnok sjeeldent, at kranium og knogler 
star alene i skjoldet. I reglen kombineres 
de med et tree, blomster eller aks, time
glas, engle, hjerte, gudshand elle,· andre 
allegoriske tigurer. Etter Krag »Norsk he-

raldisk mfjnstringc. 

nes skelett fran djurens. Och detta kra
nium innesluter och skyddar mannisko
hjarnan, skapelsens stbrsta under ... 

Med disse tankev::ekkende ord indleder 
den svenske l<ege og patolog professor 
Folke Henschen sin bog om clet menne
skelige kraniums roIle i religion og magi, 
dagligliv, kunst og symbolik. Et makabert 
emne? Det er i alle fald en ld moderne 
opfattelse, og der er intet uhyggeligt eIler 
frastl'ldende ved at fplge den kloge og 
kyndige forfatter pa hans vandring gen
nem denne s<erpr::egede del af kuIturhi
storien. Det er kun en kort ekskursion, 
men med glimt til den menneskelige psy
kes dybder. De par timer man tilbringer 
i selskab med den interesserede og for
domshi guide, er vel anvendte. 

I de aller::eldste menneskelige jordfund 
er kranierne langt talrigere end andre 
skeletdele. Kraniet ma have haft en s::er
Jig betydning, kuItisk eller magisk, SOI1l 

kraftkilde, i forf::edredyrkelsen, som krigs
trof::e, eller pa ancien made. Sene udlp
bere af en sadan opfattelse genfindes f. 
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mand i kamp, end hans modstandere? 
For tilskuerne ved en turnering var 
skjoldmærker derimod til indlysende 
hjælp ... 

• Kun våbener som er indregistreret hos 
og autoriseret af de rette heraldiske myn
digheder, kan kaldes sådan. Resten er 
ikke blot ulovlige. De er overhovedet ikke 
våbenere. Dette Robert Gayreske stand
punkt følger Franklyn med hysterisk kon
sekvens. I en fodnote beklager han så
ledes, at to af bogens illustrationer gen
giver .våbenere som ikke findes hos Col
lege af Arms. Forfatteren beder læserne 
undskylde, at de to • bedragerier« først 
blev opdaget så sent, at billederne ikke 
kunne fjernes ha bogen; men de pågæl
dende slægters navne har man dog lyk
keligvis kunnet nå at slette i korrekturen! 
Officiel autorisering betragtes altså som 
hele heraldikken s kerne, i stedet for som 
et appendiks. Franklyn er imidlenid så 
lidet gennemtænkt, at han to-tre andre 
steder nævner, at hvis et .ulovligt« he
raldisk forhold har varet længe eller et 
• bedrageri e har optrådt tilstrækkeligt 
hyppigt, må de pågældende våbenel· be
tragtes som gode nok. 

I endnu hØjere grad end teksten giver 
illustrationerne indtryk af, at heraldik 
er en ren nutidig foreteelse. Der er intet 
i de ganske kønne, men stereotype tegnin
ger som antyder, at noget af disse vå
bener, eller noget andet våben, kunne 
stamme fra fØr 1965. Mellem teksten og 
illustrationerne er der ingen forbindelse. 
Forfatteren bruger 18 linjer til at for
klare hvad der forstås ved >en skyskuree, 
nebuly, i stedet for at henvise til en af 
de ni billeder i bogen hvor fænomenet 
kan ses. S.T.A. 

Dødskallen 

Folke Henschen: Kraniets kulturhistoria; 
120 sider, 74 illustrationer; Natur och 
Kultur, Stockholm, 1965; Skr. 24, indb. 30. 

Manniskans kranium ar den manskli
gaste delen av hennes skelett och kanske 
den enda del som definitivt skiljer hen-

Ny litteratur 

Våben for p'fæsten Jens Pedersøn Saxe i 
Håland, efter segl benyttet 1701. Det er 
vistnok sjældent, at kranium og knogler 
står alene i skjoldet. I reglen kombineres 
de med et træ, blomster eller aks, time
glas, engle, hjerte, gudshånd elle,· andre 
allegoriske figurer. Efter Krag .Norsk he-

raldisk mØnstringe. 

nes skelett hån djurens. Och detta kra
nium innesluter och skyddar mannisko
hjarnan, skapelsens stbrsta under ... 

Med disse tankevækkende ord indleder 
den svenske læge og patolog professor 
Folke Hensehen sin bog om det menne
skelige kraniums rolle i religion og magi, 
dagligliv, kunst og symbolik. Et makabert 
emne? Det er i alle fald en æt moderne 
opfattelse, og der er intet uhyggeligt eller 
frastØdende ved at fØlge den kloge og 
kyndige forfatter på hans vandring gen
nem denne særprægede del af kulturhi
storien. Det er kun en kort ekskursion, 
men med glimt til den menneskelige psy
kes dybder. De par timer man tilbringer 
i selskab med den interesserede og for
domshi guide, er vel anvendte. 

I de allerældste menneskelige jordfund 
er kranierne langt talrigere end andre 
skeletdele. Kraniet må have haft en sær
lig betydning, kultisk eller magisk, som 
kraftkilde, i forfædredyrkelsen, som krigs
trofæ, eller på anden måde. Sene udlØ
bere af en sådan opfattelse genfindes f. 
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Ny litteratur 

eks. blandt indianske eJler ostindiske ho
vedj;:egere, i den katolske kirkes dyrkelse 
af heJgeners kranier, i nordamerikanske 
indianeres skaJpering, og i den rolle fjen
ders eller venners afhuggede hoved har 
spill et i hele historien: Jobannes D!'lbe
rens hoved (se HT nr. 5 p. 220, 19(2), 
Emanuel Swedenborgs kranium, som blev 
stjrllet fra hans kiste i London 1816, osv. 

I den N;:ere Orients, £gyptens og det 
klassiske Gl';:ekenlands kunst og symbolik 
synes kraniet elIer det menneskelige ske
let ikke at optr;:ede, men fra Romenigets 
senere tid kendes et par eksempler. Endnu 
i 1000- og lloo-tallet var kraniegengivel
ser sj;:eldne, men fra 1200- og is;:er 1300-
tallet bliver de almindelige. Forfatteren 
mener, at grunden er de store og hyppige 
epidemier, is;:er Sorted!'lden i 1300-tallet. 
Skeletdele og' kranier har v;:eret et dagligt 
syn , d!'ldens n;:erhed en daglig erfaring. 

Som symbol for d!'lden og livets for
kr;:enkelighed genfinder vi atter og atter 
kraniet i den sene middelalders, ren;:es
sancens og barokkens ornamentik og aIle
goriske kunst. Fra litteraturen er det be
r!'lmteste eksempel sikkert Hamlet pa kir
kegarden med Yoricks hovedskal. 

Men som det ofte gar, udviklede sym
bolet sig og fik flere betydninger. Kraniet 
kom til at sta for tankedybde, filosoferen 
over livets og d!'ldens gader, men ogsa for 
d!'ldens vished og livets korthed med kon
klusionen: .Nyd livet, medens du kanl 
£d, drik og v;:er gladl<. Desuden blev 
kraniet, naturligt nok, attribut for l;:eger 
og anatomer, samt for astrologer. 

Et kranium, evt. Jedsaget af et par kors· 
lagte knogler, blev tillige et advarselstegn: 
Pas p al Kan have d!'lden til f!'llge! pa 
apotekerkrukker, anvendt den dag i dag 
f. eks. ved elektriske h!'ljsp;:endingslednin
ger elIer pa beholdere med giftigt ind
hold. En variation af denne anvendelse -
for at skr<emme andre (og stive sig selv 
af) - ken des i piratflaget og i de tyske 
Totenkopt-husarers (og for resten ogsa 
engelske regimenters) anbringelse af d!'ld-
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skalIen i del'es hovedbekl<edning. Hele 
den traditionelle husaruniform med sine 
hvide striber pa tv<ers over brystet og 
ned ad Hirene skal i !'lvrigt sikkert fore
stille et skelet. Eskadronen skulle give 
indtryk af at v<ere lige sa mange knok
keJm<end! 

I modsatte ender af spektret optr;:eder 
kraniet i danske drenges . kvindehader
ringec og, med grufuJd bel'e ttigelse, i 
Watten·SS's uniformskastetter. 

I heraldikken (som professor Henschen 
slet ikke kommer ind pa) optr<eder kra
niet ganske hyppigt, is<er i gejstlige og 
andre ikke-adclige vabener. Hans Krags 
.Norsk heraldisk m!'lnstring ... c (1942 ff) 
indeholder f. eks. 23 vabener med et d!'ld
ningehoved i, deriblandt for familien 
Heiberg. Et andet cksempel, i et Kid 
land-segl, ses i HT nr. 12 p. 89, 1965. 

S.T.A 

Bomterker i Finland 

Georg Wilhelm WaIlgren: Boken om bo
mdrken, 48 sider, t<et illustreret; Frenckell· 
ska Tryckeri Aktiebolaget, Helsingfors, 
1965. Oplag: 400 eksemplarer. lkke i 
boghandelen. 

Dette v<erk afnmder og fuldender for
fatterens tidligere skrift .Nagot om bo
marken c, fra 1949. Skildringen af bom=
kernes historie og udvikling i Europa, 
specielt Finland og Estland, st!'lttes af tal
rige, enestaende gode billed er: af sel ve 
m;:erkerne, rentegnet savel som i deres 
egentlige eksistens, skaret i redskaber og 
andet I!'lS!'lre; et .stamtr<ec over de diffe
rentierede m<erker inden for samme sl<egt 
(ha garden Snabb i Bjorko by; optegnet 
af P. E. Ohls); facsimile-gengivelser af be
stemmelserne om bom;:erker i Sweriges 
Lands-Lagh 1608 og Swerikes Rikes Lag 
1734; m. m. 

Forfatteren mener at bom<erkerne er 
<eldre end runerne, og at brugen af dem 
gar ca. 2000 ar tilbage. 

Herbel·t Spruth. 

Ny litteratur 

eks. blandt indianske eJler ostindiske ho
vedjægere, i den katolske kirkes dyrkelse 
af helgeners kranier, i nordamerikanske 
indianeres skalpering, og i den rolle fjen
ders eller venners afhuggede hoved har 
spillet i hele historien: Jobannes Døbe
rens hoved (se HT nr. 5 p. 220, 19(2), 
Emanuel Swedenborgs kranium, som blev 
stjålet fra hans kiste i London 1816, osv. 

l den Nære Orients, Ægyptens og det 
klassiske Gl'ækenlands kunst og symbolik 
synes kraniet eller det menneskelige ske
let ikke at optræde, men fra Romenigets 
senere tid kendes et par eksempler. Endnu 
i 1000- og llOO-tallet var kraniegengivel
ser sjældne, men fra 1200- og især 1300-
tallet bliver de almindelige. Forfatteren 
mener, at grunden er de store og hyppige 
epidemier, især SortedØden i 1300-tallet. 
Skeletdele og' kranier har været et dagligt 
syn , dØdens nærhed en daglig erfaring. 

Som symbol for døden og livets for
krænkelighed genfinder vi atter og atter 
kraniet i den sene middelalders, renæs
sancens og barokkens ornamentik og alle
goriske kunst. Fra litteraturen er det be
rømteste eksempel sikkert Hamlet på kir
kegården med Yoricks hovedskal. 

Men som det ofte går, udviklede sym
bolet sig og fik flere betydninger. Kraniet 
kom til at stå for tankedybde, filosoferen 
over livets og dØdens gåder, men også for 
dØdens vished og livets korthed med kon
klusionen: .Nyd livet, medens du kanl 
Æd, drik og vær gladl<. Desuden blev 
kraniet, naturligt nok, attribut for læger 
og anatomer, samt for astrologer. 

Et kranium, evt. ledsaget af et par kors· 
lagte knogler, blev tillige et advarselstegn: 
Pas p å! Kan have døden til følge! på 
apotekerkrukker, anvendt den dag i dag 
f. eks. ved elektriske højspændingslednin
ger eller på beholdere med giftigt ind
hold. En variation af denne anvendelse -
for at skræmme andre (og stive sig selv 
af) - kendes i piratflaget og i de tyske 
Totenkopt-husarers (og for resten også 
engelske regimenters) anbringelse af død-
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skallen i del'es hovedbeklædning. Hele 
den traditionelle husaruniform med sine 
hvide striber på tværs over brystet og 
ned ad lårene skal i øvrigt sikkert fore
stille et skelet. Eskadronen skulle gi ve 
indtryk af at være lige så mange knok
kelmænd! 

l modsatte ender af spektret optræder 
kraniet i danske drenges . kvindehader
ringee og, med grufuld berettigelse, i 
Waffen·SS's uniformskastetter. 

l heraldikken (som professor Henschen 
slet ikke kommer ind på) optræder kra
niet ganske hyppigt, især i gejstlige og 
andre ikke-adelige våbener. Hans Krags 
.Norsk heraldisk mønstring ... e (1942 ff) 
indeholder f. eks. 23 våbener med et dØd
ningehoved i, deriblandt for familien 
Heiberg. Et andet eksempel, i et Kiel· 
land-segl, ses i HT nr. 12 p. 89, 1965. 

S.T.A 

Bomærker i Finland 

Georg Wilhelm Wallgren: Boken om bo
marken, 48 sider, tæt illustreret; Frenckell, 
ska Tryckeri Aktiebolaget, Helsingfors, 
1965. Oplag: 400 eksemplarer. Ikke i 
boghandelen, 

Dette værk afrunder og fuldender for
fatterens tidligere skrift .Något om bo
markene, fra 1949. Skildringen af bomær
kernes historie og udvikling i Europa, 
specielt Finland og Estland, støttes af tal
rige, enestående gode billeder: af selve 
mærkerne, rentegnet såvel som i deres 
egentlige eksistens, skåret i redskaber og 
andet lØSØre; et .stamtræe over de diffe
rentierede mærker inden for samme slægt 
(fra gården Snabb i Bjarka by; optegnet 
af P. E. Ohls); facsimile-gengivelser af be
stemmelserne om bomærker i Sweriges 
Lands-Lagh 1608 og Swerikes Rikes Lag 
1734; m. m. 

Forfatteren mener at bomærkerne er 
ældre end runerne, og at brugen af dem 
går ca. 2000 år tilbage. 

Herbel't Spruth. 
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