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Hvad er et våben?
APROPOS Knud Pranges fornyelse af
fi diskussionen om, hvad et våben er
(HT 1966, nr. 13, p. 118), kan fplgende
definition muligvis have interesse:
•Et våben er et kendem::erke i farver for en sl::egt, en organisation, eller evt. en
person - som er underkastet s::erlige, så
kaldte heraldiske, regler. Visse karakteris
tiske egenskaber adskiller tycleligt de tid
ligste midclelalclerlige våbener fra den
forudgående epokes (skjolde)m::erker eller
sindbilleder: Da de fleste våbener er
kendem;erke for en sl::egt, vi! et våben i
reglen v::ere arveligt; det antal farver man
opererer med, er begr::enset; og et våben
er n::esten altid gengivet på et skjold .....
Denne sidste s::eregenhed er den mest ty
piske og den eneste som gpr det muligt
ved fprste pjekast at afgpre om det er et
våben man har for sig eller ej. Siden
midten af 1100-tallet har (med ganske få
undtag) enhver gengivelse af et skjold
med en figur i udgjort et våben. På den
anden side kan en figur eller et sindbil
lede også efter dette tidspunkt udm::erket
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udgpre et våben, selv om det ikke er an
bragt i et skjold«.
Citatet er hentet fra Remi Mathieu:
Le systeme heraldique franfais, Paris
1946, en bog som giver langt me1·e end
titlen stiller i udsigt. Den skildrer heral
dikkens opståen og udvikling i Frankrig
(herunder Provence, Burgund, Flandem)
fra 1100-tallet til 1800-tallet: Hvem kunne
fpre våben, og hvem gjorde det faktisk?
Med hvilke formål, oprindeligt og siden
skiftende gennem århundrederne? Hvor
ledes spgte man al regulere våbenbru
gen? Rettede folk sig efter regleme? Hvad
var statens stilling? Osv.
Det er en npgtem bog, helt igennem
byggende på virkeligheden, aldeles blottet
for fantasterier, pnsket::enkning eller ba1·e
lps grund. Mathieu er ubestikkelig i sin
forskning, han t;enker koncist og skriver
behageligt. Hans bog er sikkert et af de
vigtigste v::erker om heraldik fra vor tid,
fra fprst til sidst f::engslende l::esning.
Desv::erre for J;engst udsolgt og vanskelig
at fin de.
S. T. A.
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