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Robert Louis 1902-1965

D

EN 22. september 1965, ca. {jor.
fjor.
ten måneder
maneder efter Paul Adam,
afgik den franske heraldiker Robert
Robe)"t
Louis ved dØden
dj6den i sit hjem i Vincensvære lide1ser,
lidelser, og
nes efter lang tids sv<ere
Frankrig - og dermed Europa - har
ha1'
saledes i lØbet
lj6bet af godt et år
ar mistet to
således
af sine mest fremragende repræsentanrepr<esentanter for heraldisk viden og kunnen.

fj6dtes 1902 i Douai
Robert Louis fØdtes
og studerede i Lyon, hvor han blev
ingenij6r med tekstiler som speciale,
ingeniØr
hvorefter han knyttedes t il Musee
histol'i,q ue des tissus. Her kom han for
fj6rste gang i kontakt med den symfØrste
bolismens kunst, som skulle blive hans
livs interesse, især
is<er efter at et mØde
mj6de i
Meu1'gey de Tupigny,
1940 med baron Meurgey
i den sigillografiske afdeling i Archives
pa
nationales, havde bragt ham ind på
den heraldiske bane. Han fik sæde
s<ede i
mange officielle kommissioner, der
besk<eftigede sig med by-, kommunebeskæftigede
og departementsvåbner
departementsvabner foruden anden
officiel heraldik, som efterhånden
efterhanden helt
blev præget
pr<eget af Robert Louis' sikre
smag og kunstnerisk fortræffelige
fortr<effelige udfj6relse. Under krigsministeriet skabte
fØrelse.

11an
llan et Bureau d' etudes symboliques
direktj61'
militaires, som han selv blev direktØr
for og som beskæftigede
besk<eftigede sig med nyskabninger inden for militærheraldikmilit<erheraldikken. Et af hans specialer var heraldiske
naede at tegne mere
frim<erker og han nåede
frimærker
end 200, ikke alene
ale ne til Frankrig men
ogsa til mange andre lande. Som exogså
libristegner var han hj6jt
hØjt skattet og
b1. a. et stort antal franske generaler
bl.
bj6ger med Louiskan pryde deres bØger
exlibris.
Bemærkelsesværdige
Bem<erkelsesv<erdige er også
ogsa hans
haIlS
store dekorative vægkort
v<egkort med våbner
vabner
i farver, dels over Frankrig, dels
de Is over
Belgien, Holland og Luxembourg.
Flere værker
v<erker i bogform er udgået
udgaet
fra Robert Louis' hånd
hand bl.
b1. a. L'art
heraldique, ses applications modernes
og i samarbejde med baron Meurgey
de Tupigny Les armoiries des provinces de France og Armoiries des vil/es
villes
de France samt Marques symboliques
des departements
departernents fran~ais, ligesom han
sammen med Robert Matagne udgav
lIere
Uere skrifter om Luxembourgs heralher aldik.
J:oruden at være
v<ere styrelsesmedlem af
.Societe fran"aise d'heraldique« var
Robert Louis æresmedlem
<eresmedlem af mange
udenlandske heraldiske selskaber og
Frankrig hædrede
h<edrede ham med A:resÆreslegionen, De akademiske Palmer, Den
llationale
nationale Fortjenstorden samt Krigskorset 1939-1945. Desuden havde han
lignende officielle anerkendelser fra
flere
Here andre lande.
stj6rste Ønske
j6nske var, at
Robert Louis' stØrste
hans arbejde måtte
matte blive fortsat af
hans talentfulde elev og datter, Mil'eille
reille Louis Biro, og alt
aIt tyder på,
pa, at
hans Ønske
j6nske bliver opfyldt.
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