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N Y heraldisk litteratur 
Verdens teldste flagbog 

Flags of the World 1669-1670, med tekst 
af KI. Sierksma, 19' X 27 cm, 306 sider 
i farver; udg. af S. Emmering, N. Z. Voor
burgwal 304, Amsterdam C; pris 250 fl. 

Omfangsrige h andskrifter med gengi
velser af vilbene1' findes bevaret i I'e t 
stort antal, men for rigtigt at gj1ire sig 
bem<erket m a de v<ere fra middelalderen. 
Fra 1500-tallet og senere er de i reglen 
uden stj1irre interesse. Med flag forholder 
det sig anderledes. Det <eldste flaghand
shift man kender ti!, er en skitsebog 
fra 1667, og den er oven i kj1ibet i en sa 
miserabel tilstand, at dens billed er ikke 
kan reproduceres. 

Det vakte derfor opsigt - blandt dem 
del' overhovedet bryder sig om den slags 
- da den nederlandske flaghistoriker Kl. 
Sie1'ksma i 1964, i en gammel bogsamling, 
fandt et manuskript med et stort antal 
nydelige akvareller af flag, og kunne da
tere det til o. 1669-70. Tilmed mener 
han at have bevist, at skitsebogen fra 
1667 er et forarbejde til hans fund, S~l

ledes at det i virkeligheden er verdens 
<eldste flagmanuskript, som nu fOl'eligger 
i en ypperligt reproduceret og trykt fac
simi!e-udgave. 

V<erket omfatter 108 flag (samt 18 der 
ikke er gjort f<erdige), hvoraf et stort 
antal ikke kendes andre steder fra . Teg
ningerne er omhyggeligt udfj1irt, i e t for
mat som tillader at se aIle detaljer i selv 
de allermest komplicerede vabenflag. Af 
svenske, norske og danske flag er der 10, 
hvortil kommer et polsk kongeflag med 
Vasa-hjerteskjold og et Rostock-flag med 
svensk kanton. Storbritannien er repr<e
senteret med 12 flag, Frankrig med 10, 
Polen med 2, Rusland med 6, og det 
Tyske Rige med 5. Blandt disse sidste 
findes et, firdelt af rj1idt og hvidt, som 
Sierksma mener, er en variation af det 
gamle tyske rigsbanner: en rj1id dug med 
et hvidt kors i. Dette flag igen er maske 
grundlaget for en r<ekke flag og vabener 
ved det Tyske Riges gr<enser: Dannebrog, 
Wiens vaben, Savoyens vaben, Schweiz' 

flag og vaben m . m. Her er noget at t<enke 
over. 

Ca. en fjerdedel af bogens flag ti!hj1irer 
nederlandske proviriser og handelsst<eder. 
Og yderligere godt en fj erdedel stater og 
st<eder i og omkring Middelhavet: i Spa
nien, Italien og Dalmatien; Pavestolen, 
Malta; i Levanten, Nordafrika m . m. Sidst
n;cvnte omrader viser noget, som maske 
vi! overraske mange, nemlig at vor tids 
muhamedanske stater i flere tiIf<elde har 
flag, hvis farvekombination eller billede 
gar i h vert fald 300 ar tilbage. Det g<el
der ikke blot en figur som halvmanen, 
men ogsa Irans lj1ive-og-sol og Tunesiens 
tveklingede sV<erd. 

Sierksmas tekst er kort, men han ved, 
IlVad han shiver om (han indleder med 
en bibliografi over europ<eisk flaglittera
tur fra 1370 til 1704, hvis enkelte poster 
han tydeligvis alle kender). I de fleste 
tilf<elde er det lykkedes ham at identi
ficere de illustrerede flag. Det har den 
tegnende entusiast, som for 300 ar si den 
f<erdedes i havnene med sin skitseblok, 
nemlig ikke gjort. Han vidste jo hvor 
ski bene kom fra , hvorfor sa skrive det 
ned? Af bogens flag er imidlertid kun 
10-15 stadig i brug, og en stor del -
stadsflag, kompagniflag, embedsflag - er 
totalt glemt og har ikke v<eret ganske 
lette at opklare. Men de har alle inter
esse, almenhistorisk og heraldisk. 

Jeg skylder at understrege, at angivel
sen af v<erkets pris, forrest, ikke er en 
trykfejl. Det koster to hundrede og femti 
gylden. S.T.A . 

Kosrnopolit 

C. A. von Volborth : Little Manual of 
Heraldry, 22 X 28 cm, 88 sider; The 
Augustan Society, 18002 Faysmith Avenue, 
Tonance, California 90504, U.S,A.; 5 dol
lars portofrit. 

Bogen er tegnet og skrevet af en tysk
fj1idt amerikaner for at oplyse hans nye 
landsm<end om, at der findes anden euro-
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Ny heraldisk litteratur 
Verdens ældste flagbog 

Flags of the World 1669-1670, med tekst 
af Kl. Sierksma, 19' X 27 cm, 306 sider 
i farver; udg. af S. Emmering, N. Z. Voor
burgwal 304, Amsterdam C; pris 250 fl. 

Omfangsrige håndskrifter med gengi
velser af våben e?' findes bevaret i æt 
stort antal, men for rigtigt at gøæ sig 
bemærket må de være fra middelalderen. 
Fra 1500-tallet og senere er de i reglen 
uden større interesse. Med flag forholder 
det sig anderledes. Det ældste flaghånd
skrift man kender til, er en skitsebog 
fra 1667, og den er oven i købet i en så 
miserabel tilstand, at dens billeder ikke 
kan reproduceres. 

Det vakte derfor opsigt - blandt dem 
der overhovedet bryder sig om den slags 
- da den nederlandske flaghistoriker Kl. 
Sie?'ksma i 1964, i en gammel bogsamling, 
fandt et manuskript med et stort antal 
nydelige akvareller af flag, og kunne da
tere det til o. 1669-70. Tilmed mener 
han at have bevist, at skitsebogen fra 
1667 er et forarbejde til hans fund, så
ledes at det i virkeligheden er verdens 
ældste flagmanuskript, som nu foreligger 
i en ypperligt reproduceret og trykt fac
simile-udgave. 

Værket omfatter 108 flag (samt 18 der 
ikke er gjort færdige), hvoraf et stort 
antal ikke kendes andre steder fra. Teg
ningerne er omhyggeligt udfØrt, i et for
mat som tillader at se alle detaljer i selv 
de allermest komplicerede våben flag. Af 
svenske, norske og danske flag er der 10, 
hvortil kommer et polsk kongeflag med 
Vasa-hjerteskjold og et R ostock-flag med 
svensk kanton. Storbritannien er repræ
senteret med 12 flag, Frankrig med 10, 
Polen med 2, Rusland med 6, og det 
Tyske Rige med 5. Blandt disse sidste 
findes et, firdelt af rødt og h vid t, som 
Sierksma mener, er en variation af det 
gamle tyske rigsbanner: en rØd dug med 
et hvidt kors i. Dette flag igen er måske 
grundlaget for en række flag og våbener 
ved det Tyske Riges grænser: Dannebrog, 
Wiens våben, Savoyens våben, Schweiz' 

flag og våben m. m. Her er noget at tænke 
over. 

Ca. en fjerdedel af bogens flag tilhøær 
nederlandske provinser og handelsstæder. 
Og yderligere godt en fjerdedel stater og 
stæder i og omkring Middelhavet: i Spa
nien, Italien og Dalmatien; Pavestolen, 
Malta; i Levanten, Nordafrika m. m. Sidst
nævn.te områder viser noget, som måske 
vil overraske mange, nemlig at vor tids 
muhamedanske stater i flere tilfælde har 
flag, hvis farvekombination eller billede 
går i hvert fald 300 år tilbage. Det gæl
der ikke blot en figur som halvmånen, 
men også Irans løve-og-sol og Tunesiens 
tveklingede sværd. 

Sierksmas tekst er kort, men han ved, 
hvad han skriver om (han indleder med 
en bibliografi over europæisk flaglittera
tur fra 1370 til 1704, hvis enkelte poster 
h an tydeligvis alle kender). I de fleste 
tilfælde er det lykkedes ham at identi
ficeæ de illustrerede flag. Det har den 
tegnende entusiast, som for 300 år siden 
færdedes i havnen e med sin skitseblok, 
nemlig ikke gjort. Han vidste jo hvor 
skibene kom fra, hvorfor så skrive det 
ned? Af bogens flag er imidlertid kun 
10- 15 stadig i brug, og en stor del -
stadsflag, kompagniflag, embedsflag - er 
totalt glemt og har ikke været ganske 
lette at opklare. Men de har alle inter
esse, almenhistorisk og heraldisk. 

J eg skylder at understrege, at angivel
sen af værkets pris, forrest, ikke er en 
trykfejl. Det koster to hundrede og femti 
gylden. S.T.A . 

Kosmopolit 

c. A. von Volborth: Little Manual of 
Heraldry, 22 X 28 cm, 88 sider; The 
Augustan Society, 18002 Faysmith Avenue, 
Tonance, California 90504, U.S.A.; 5 dol
lars portofrit. 

Bogen er tegnet og skrevet af en tysk
født amerikaner for at oplyse hans nye 
landsmænd om, at der findes anden euro-
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Nye bpger 

p<eisk heraldik end den britiske (som 
bI. a. sproget jo g~r det naturligt for dem 
at begynde med), og forklare pA hvilke 
mMer de andre heraldiske systemer - i 
Tyskland, Frankrig, Skandinavien, 0st. 
europa osv. - adskiller sig fra det briti· 
ske, og fra hverandre. 

Volborth, som er medlem af SHS, har, 
s<erdeles fomuftigt, allieret sig med 10· 
kalkendte folk (for Nordens vedkommen· 
de sAledes med Leit Pilhlsson i Giiteborg), 
og resultatet er blevet en af de mest 
kosmopolitiske introduktioner til heral· 
dikken, som fin des. Hovedv;egten ligger 
p1l tegningerne, ca. 650, n<esten alle bAde 
k~nne og korrekte. OgsA teksten giver 
megen god besked. Volborth har sine 
meninger; han kan v<ere kritisk over for 
regler, hvis han synes de strideI' imod 
fornuft, god smag, eller heraldikkens rea
liteter, dvs. skik og brug. 

I sine oplysninger indeholder bogen, sA 
vidt jeg kan sk~nne, kun fA og smA fejl 
(og det kan ingen undgA). Udvalget af 
oplysninger er en anden sag. Alminde
lige og yderst u·almindelige foreteelser 
afbildes og omtales pA lige fod, uden 
at forfatteren antyder, hvad del' er vig· 
tigt, og hvad man trygt kan glemme. 
V<esentlig og relevant information er 
blandet med uV<esentlig og irrelevant. En 
masse er udeladt, del' kunne v<ere lige 
s1l vigtigt SOID det del' er med, ell er vig· 
tigere. 

OgsA selve bogens disposition er for
virrende. Den allerf~rste side illustrerer 
d1'trlig heraldik og fejl 'SOID den heral
diske kunstner b~r undgA.. Men denne 
v<esentlige oplysning bringes f~rst nederst 
p1l siden, efter at man med stigende un
dren har studeret de mange veludf~rte, 
men skrupforkerte eksempler. Bogens pro
gramartikel og mAske bedste afsnit, en 
klar og brugbar oversigt over uligheder 
mellem britisk og tysk heraldik, er an
bragt allersidst. 

Disse indvendinger b~r man dog ikke 
lade veje for tungt. Trods ulemper kan 
Volborths bog bestemt anbefales. Teg
ningerne er gode, synspunkterne og ten· 
densen ligesA. I ~vrigt er bogen sikkert 
den eneste alment europ<eiske begynder. 
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bog i emnet, som er til k~bs pA markedet 
i dag. Del' er ikke sA meget at v<elge 
imellem, og Volborths bog er sin pris 
vzerd. S.T.A . 

Kort og billig 
Charles MacKinnon of Dunakin: The 

Observer's Book of Heraldry; 160 sideI', 
118 ilIustrationer + 12 farvesider; Frede
rick Warne & Co., London; pris sh 6/-. 

Forfatteren har tidligere skrevet om 
Skotlands heraldik (se HT 1963, nr. 7 
p . 325); hans nye bog behandler is<er en
gelske forhold. Det er dog ikke alverden 
man far at vide, 160 sideI' lyder ganske 
vist af en del, men bogen er i meget liUe 
format, og den er snart l<est. Teksten er 
flere steder sjusket udarbejdet, og alle 
billederne er lint fra andre publikatio
ner. Men prisen er jo laY, og de 6-8 kr. 
bogen koster viI n<eppe nogen angre at 
have spenderet pA den. 

I sin summariske fremstilling besk<ef
tiger forfatteren sig mere med regler end 
med reali teter. Han er tilh<enger af syns
punktet, at i Storbritannien ingen kan 
f~re vAben uden tilladelse fra de heraldi
ske myndigheder, og at vAbenf~ring er et 
udtryk for adelskab. Det vii sige: han er 
samtidig s1l r<esonnabel at medgive, at 
dette er en teod, og at praksis viser noget 
helt andet. S. T. A. 

Gnidebilleder 
Malcolm Norris: Brass Rubbing, 112 si
deI', ca. 125 ill.; Studio Vista, London, 
1965; 32 sh indb. 

Vi har alle pr~vet at kalkere pr;eget af 
en m~nt over pA et stykke tyndt papir 
ved hj<elp af en bl~d blyant. Stort set 
samme teknik kan anvendes ved overf~r
sel af lignende, ganske flade billeder el
ler indskrifter, f. eks. pA middelalderlige 
gravsten. Relieffet i sAdanne sten kan 
v<ere blevet sA medtaget, at det i dag er 
umuligt umiddelbart at opfatte dets en· 
keltheder. Tegnes kan de f~lgelig ikke. 
Fotografering duel' ofte Jige sA lidt. Men 

Nye bøger 

pæisk heraldik end den britiske (som 
bl. a. sproget jo gør det naturligt for dem 
at begynde med), og forklare på hvilke 
måder de andre heraldiske systemer - i 
Tyskland, Frankrig, Skandinavien, øst. 
europa osv. - adskiller sig fra det briti· 
ske, og fra hverandre. 

Volborth, som er medlem af SHS, har, 
særdeles fornuftigt, allieret sig med lo· 
kalkendte folk (for Nordens vedkommen· 
de således med Leif Påhlsson i Giiteborg), 
og resultatet er blevet en af de mest 
kosmopolitiske introduktioner til heral· 
dikken, som findes. Hovedvægten ligger 
på tegningerne, ca. 650, næsten alle både 
kønne og korrekte. Også teksten giver 
megen god besked. Volborth har sine 
meninger; han kan være kritisk over for 
regler, hvis han synes de strider imod 
fornuft, god smag, eller heraldikken s rea
liteter, dvs. skik og brug. 

I sine oplysninger indeholder bogen, så 
vidt jeg kan skØnne, kun få og små fejl 
(og det kan ingen undgå). Udvalget af 
oplysninger er en anden sag. Alminde
lige og yderst u·almindelige foreteelser 
afbildes og omtales på lige fod, uden 
at forfatteren antyder, hvad der er vig· 
tigt, og hvad man trygt kan glemme. 
Væsentlig og relevant information er 
blandet med uvæsentlig og irrelevant. En 
masse er udeladt, der kunne være lige 
så vigtigt som det der er med, eller vig· 
tigere. 

Også selve bogens disposition er for
virrende. Den allerfØrste side illustrerer 
dårlig heraldik og fejl >som den heral
diske kunstner bØr undgå«. Men denne 
væsentlige oplysning bringes først nederst 
på siden, efter at man med stigende un
dren har studeret de mange vel udførte, 
men skrupforkerte eksempler. Bogens pro
gramartikel og måske bedste afsnit, en 
klar og brugbar oversigt over uligheder 
mellem britisk og tysk heraldik, er an
bragt allersidst. 

Disse indvendinger bØr man dog ikke 
lade veje for tungt. Trods ulemper kan 
Volborths bog bestemt anbefales. Teg
ningerne er gode, synspunkterne og ten· 
densen ligeså. I øvrigt er bogen sikkert 
den eneste alment europæiske begynder. 
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bog i emnet, som er til kØbs på markedet 
i dag. Der er ikke så meget at vælge 
imellem, og Volborths bog er sin pris 
være\. S.T.A . 

Kort og billig 
Charles MacKinnon of Dunakin: The 

Observer's Book of Heraldry; 160 sider, 
118 illustrationer + 12 farvesider; Frede
rick Warne & Co., London; pris sh 6/-. 

Forfatteren har tidligere skrevet om 
Skotlands heraldik (se HT 1963, nr. 7 
p . 325); hans nye bog behandler især en
gelske forhold. Det er dog ikke alverden 
man får at vide, 160 sider lyder ganske 
vist af en del, men bogen er i meget lille 
format, og den er snart læst. Teksten er 
flere steder sjusket udarbejdet, og alle 
billederne er lånt fra andre publikatio
ner. Men prisen er jo lav, og de 6-8 kr. 
bogen koster vil næppe nogen angre at 
have spenderet på den. 

I sin summariske fremstilling beskæf
tiger forfatteren sig mere med regler end 
med realiteter. Han er tilhænger af syns
punktet, at i Storbritannien ingen kan 
fØre våben uden tilladelse fra de heraldi
ske myndigheder, og at våbenfØring er et 
udtryk for adelskab. Det vil sige: han er 
samtidig så ræsonnabel at medgive, at 
dette er en teori, og at praksis viser noget 
helt andet. S. T. A. 

Gnidebilleder 
Malcolm Norris: Brass Rubbing, 112 si
der, ca. 125 iII.; Studio Vista, London, 
1965; 32 sh indb. 

Vi har alle prøvet at kalkere præget af 
en mønt over på et stykke tyndt papir 
ved hjælp af en blØd blyant. Stort set 
samme teknik kan anvendes ved overfør
sel af lignende, ganske flade billeder el
ler indskrifter, f. eks. på middelalderlige 
gravsten. Relieffet i sådanne sten kan 
være blevet så medtaget, at det i dag er 
umuligt umiddelbart at opfatte dets en· 
keltheder. Tegnes kan de fØlgelig ikke. 
Fotografering duer ofte lige så lidt. Men 



llVad hverken s;lje eller kamera formh, 
lykkes for den omhyggeligt udfs;lrte af
gnidning. Relieffets svageste spor frem
drages, og i det resulterende gnidebillede 

Nye b~ge1' 

genopstllr gravstenens n<esten udslettede 
figurer, heriblandt evt. et vaben. 

Men ogsll selv om motivet er vel be
varet, vil en afgnidning ofte va:re den 
bedste form for gengivelse: den far mere 
frem end et foto, den er mere sandf<er
dig end en tegning. Ved siden af deres 
dokumentariske va:rdi kan afgnidninger i 
s;lvrigt ogsA, f. eks. ved deres f;tstholdelse 
af karakteren i selve stenens overflade, 
v<ere af stor grafisk sks;lnhed, M.de i deres 
naturlige sts;lrrelse og reduceret, f. eks. til 
brug i bs;lger. En halv snes eksempler 
ses i Politikens Danmarkshistorie, isa:r i 
bind 3 og 4. De er alle udfs;lrt af SHS
medlem Ib Stub be- Teglbjcerg, som vist 
nok, og desva:rre, er den eneste i Dan
mark, der dyrker denne kunst. 

I England er der sA mange, at de har 
kunnet danne en forening. De in teres· 
serer sig imidlertid mest for afgnidning 
af graverede messingplader, brass rubb
ing, og det er herom ovenn<evnte bog 
handler. Slldanne messingplader fremstil
ledes til gravla:ggelser fra slutningen af 
llOO-tallet til op i 1600-tallet, sa:rligt i 
1300-, 1400- og 1500-tallet. Efter den kyn
dige forfatters beregning ma der i alt 
have eksisteret o. 200.000 sadanne plader 
i hele Europa. I dag har man kendskab 
til o. 4000 i Storbritannien og o. 400 pll 
Kontinentet, hvor de optr<eder fra Fin
land til Portugal, ta:ttest i Nederlandene, 
Tyskland og Polen. At sA mange er gllet 
til grunde, skyldes bl. a. Reformationens 
og religionskrigenes jjdel<eggelser, og se
nere tiders metalhunger. 

Forfatteren giver god besked om stu-· 
diets praktiske side - hvor plademe fin· 

[ Danmark findes i dag kun en eneste 
graveret messing-gravplade (der har tid
ligere vceret flere), men det er til gengceld 
en af de celdste beva1'ede og pragtfuldeste 
i verden: pladen i Ringsted over kong 
E"ik Menved og ham dronning, Ingeborg 
af Sve1'ige, fra o. 1319. Pd udsnittet her 
ses kongen med sit vdben pli selve sin 
kj01·tel eller ktate, .coat of arms«, Afgnid
lling af Ib Stub be- Teglbjeerg. 
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hvad hverken øje eller kamera formår, 
lykkes for den omhyggeligt udførte af
gnidning. Relieffets svageste spor frem
drages, og i det resulterende gnidebillede 

Nye bØge,' 

genopstår gravstenen s næsten udslettede 
figurer, heriblandt evt. et våben. 

Men også selvom motivet er vel be
varet, vil en afgnidning ofte være den 
bedste form for gengivelse: den får mere 
frem end et foto, den er mere sandfær
dig end en tegning. Ved siden af deres 
dokumentariske værdi kan afgnidninger i 
øvrigt også, f. eks. ved deres bstholdelse 
af karakteren i selve stenens overflade, 
være af stor grafisk skønhed, både i deres 
naturlige størrelse og reduceret, f. eks. til 
brug i bØger. En halv snes eksempler 
ses i Politikens Danmarkshistorie, især i 
bind 3 og 4. De er alle udfØrt af SHS
medlem Ib Stubbe- Teglbjærg, som vist 
nok, og desværre, er den eneste i Dan
mark, der dyrker denne kunst. 

I England er der så mange, at de har 
kunnet danne en forening. De interes· 
serer sig imidlertid mest for afgnidning 
af graverede messingplader, brass rubb
ing, og det er herom ovennævnte bog 
handler. Sådanne messingplader fremstil
ledes til gravlæggelser fra slutningen af 
llDO-tallet til op i 1600-tallet, særligt i 
1300-, 1400- og 1500-tallet. Efter den kyn
dige forfatters beregning må der i alt 
have eksisteret o. 200.000 sådanne plader 
i hele Europa. I dag har man kendskab 
til o. 4000 i Storbritannien og o. 400 på 
Kontinentet, hvor de optræder fra Fin
land til Portugal, tættest i Nederlandene, 
Tyskland og Polen. At så mange er gået 
til grunde, skyldes bl. a. Reformationens 
og religionskrigenes Ødelæggelser, og se
nere tiders metalhunger. 

Forfatteren giver god besked om stu-· 
diets praktiske side - hvor pladerne fin· 

[ Danmark findes i dag kun en eneste 
graveret messing-gravplade (der har tid
ligere været flere), men det er til gengæld 
en af de ældste beva1'ede og pragtfuldeste 
i verden: pladen i Ringsted over kong 
E"ik Menved og hans dronning, Ingeborg 
af Sve"ige, fra o. 1319. Pd udsnittet her 
ses kongen med sit vdben på selve sin 
kj01·tel eller kutte, .eoat of arms«, Afgnid
ning af Ib Stubbe- Teglbjærg. 
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Nye bf)ger 

des, og hvorledes man gar frem ved gnide
arbejdet - samt om pladerne selv: hvor 
de produceredes og af hvem, hvem der 
bestilte dem, hvad de kostede, hvorledes 
de transporteredes osv. Det som in teres
serer ham mest er dog naturligt nok 
pladernes billeder: Hvad de kan forta:lle 
om datidens mennesker, af personal- og 
kunsthistorie, herunder ogsa om heraldik. 
Mode- og dragthistorie, samt de afbildede 
krigeres udrustning, optager ham specielt; 
for perioden o. 1270-1450 er gravplader 
hovedkilden til, hvad man ved om det 
personlige milita:re udstyr, ha:vder han. 

Mere end ha:lften af bogen udg\1S1'es af 
billed er, en stor del af dem fra det emo
pa:iske fastland, mange af dem overor
dentlig smukke, og na:sten alle af heral
disk interesse: kongelige, adelige, gejst
lige, ane- og alliancevabener, k\1Sbmands
og boma:rker, badges, insignier m. m. Bo
gen afsluttes med en ypperlig bibliografi. 

S.T.A. 

Fra Haag-kongressen 

R eCtleil du sejJtiinne congnh intemational 
des sciences glhu!alogique et heraldiqlle 
(i Haag 1964), 356 sider, 1966. Kan fas 
gennem Centraal Bureau voor Genea10-
gie, Nassaulaan 18, Haag, Nederland; pris 
25 fl. 

Godt en tredjedel af den tykke bog 
udg\1Sres af foredrag om genealogi; ca. 30 
sider behandler ikonografi; hele 78 sider 
er oh-et pa lister over deltagere og ko
miteer, gengivelse af abningsla1er m. m. 
lige til ord1yden af de telegrammer som 
udveksledes med kongressens protektor, 
prins Bernhard. De resterende ca. 120 
sider (med 20 illustrationer) optages af 
kongressens heraldiske foredrag, fire p a 
enge1sk og otte pa fransk. 

Et af disse, C. G. U. Scheffers om . Tre
kronorsvapnets mecklenburgska ursprung. 
er trykt i Heraldisk Tidsskrift 1965, nr. 
12 p. 83-88. Af de \1Svrige foredrag ha:
ver tre sig, pa grund af forfatternes vi
den, kombinationsevne og klare fremstil
ling, h\1Sjt over resten. Det er franskman
den Paul Adams om statsv1'tbener og fa-
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milievabener i midde1alderen; tyskel'en 
Ottfried Neubeckers om den heraldik som 
nndgar hje1m og helst ogsa skjold; og 
belgieren Roger Harmignies' om oprin
delsen til det flamske, det brabantske og 
det limbmgske l\1Svevaben. Det er 1a:sning 
som bade tilfredsstiller og ska:rper den 
heraldiske appetit. 

En god artike1, af den hollandske kvin
delige hera1diker E. C. M. Leemans, hand
ler om Neder1ands kongevaben og stats
vaben. Robert Matagnes fremstilling af 
det 1uxembourgske vabens oprindelse er 
mindre klar, end man kunne have \1Sn
sket. Men hvor er historien ogsa meget 
mere komp1iceret i disse omrader end i 
yore vel definerede, homogene riger her 
nordpal Hvad S\1Snderjylland er i Dan
marks historie, er gra:nseba:ltet fra LOl'
raine til NordS\1Sen i Europas: et indfilt
ret, evigt skiftende fletva:rk af folkeslag, 
riger, dynastier og re1igioner, af chan
gerende gra:nser og tilh\1Srsforhold, erob
ringer, afstaelser, forbund, opdelinger, 
l\1Ssrivelser, arronderinger, enklaver ... I 
sammenligning er Nordens historie na:r
mest en lille, naiv forta:lling fra Folke
mindesamlingen. 

Bindets andre heraldiske artikler lig
ger pa det meget ja:vne. I det genealo
giske afsnit findes en ret udf\1Sr1ig omtale 
af danskeren Jonas Bronck, der kom til 
Amerika i 1639 og menes at have givet 
navn til den del af New York, som ka1-
des The Bronx. 

Rapporten fra kongressen i Stockholm 
1960 er omta1t i HT 1962, nr. 6 p. 273. 
Nogen rapport fra kongressen i Edin
burgh 1962 foreligger endnu ikke. 

S.T.A. 

S/agtshistorie 

Slekten Lpvenskiold i Norge (Oslo 1966) 
er en va:gplanche, 70 X 72 cm, hvor sla:g
tens ti norske generationer og ca. 165 in
divider er opstillet i farvetryk i skikkelse 
af et egetra:. Den genealogiske del af ar
bejdet er udf\1Srt af dr. philos. Hennan 
L. Lpvenskiold. Tra:et er tegnet afAxel 
Lpvenskiold, og to vabener - stamfade-

Nye bøger 

des, og hvorledes man går frem ved gnide
arbejdet - samt om pladerne selv: hvor 
de produceredes og af hvem, hvem der 
bestilte dem, hvad de kostede, hvorledes 
de transporteredes osv. Det som interes
serer ham mest er dog naturligt nok 
pladernes billeder: Hvad de kan fortælle 
om datidens mennesker, af personal- og 
kunsthistorie, herunder også om heraldik. 
Mode- og dragthistorie, samt de afbildede 
krigeres udrustning, optager ham specielt; 
for perioden o. 1270-1450 er gravplader 
hovedkilden til, hvad man ved om det 
personlige militære udstyr, hævder han. 

Mere end hælften af bogen udgøæs af 
billeder, en stor del af dem fra det emo
pæiske fastland, mange af dem overor
dentlig smukke, og næsten alle af heral
disk interesse: kongelige, adelige, gejst
lige, ane- og alliancevåbener, kØbmands
og bomærker, badges, insignier m. m. Bo
gen afsluttes med en ypperlig bibliografi. 

S.T.A. 

Fra Haag-kongressen 

R eCtleil du sejJtiinne congres intema/jonal 
des sciences glhu!alogique et heraldique 
(i Haag 1964), 356 sider, 1966. Kan fås 
gennem Centraal Bureau voor Genealo
gie, Nassaulaan 18, Haag, Nederland; pris 
25 fl. 

Godt en tredjedel af den tykke bog 
udgØres af foredrag om genealogi; ca. 30 
sider behandler ikonografi; hele 78 sider 
Cl" ohet på lister over deltagere og ko
miteer, gengivelse af åbningstaler m. m. 
lige til ordlyden af de telegrammer som 
udveksledes med kongressens protektor, 
prins Bernhard. De resterende ca. 120 
sider (med 20 illustrationer) optages af 
kongressens heraldiske foredrag, fire p å 
engelsk og otte på fransk. 

Et af disse, C. G. U. Scheffers om . Tre
kronorsvapnets mecklenburgska ursprung. 
er trykt i Heraldisk Tidsskrift 1965, nr. 
12 p. 83-88. Af de øvrige foredrag hæ
ver tre sig, på grund af forfatternes vi
den, kombinationsevne og klare fremstil
ling, hØjt over resten. Det er franskman
den Paul Adams om statsvåbener og fa-
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milievåbener i middelalderen; tyskeæn 
Ottfried Neubeckers om den heraldik som 
undgår hjelm og helst også skjold; og 
belgieren Roger Harmignies' om oprin
delsen til det flamske, det brabantske og 
det limbmgske lØvevåben. Det er læsning 
som både tilfredsstiller og skærper den 
heraldiske appetit. 

En god artikel, af den hollandske kvin
delige heraldiker E. C. M. Leernans, hand
ler om Nederlands kongevåben og stats
våben. Robert Matagnes fremstilling af 
det luxembourgske våbens oprindelse er 
mindre klar, end man kunne have Øn
sket. Men hvor er historien også meget 
mere kompliceret i disse områder end i 
vore vel definerede, homogene riger her 
nordpå! Hvad Sønderjylland er i Dan
marks historie, er grænsebæltet fra LOl'
raine til Nordsøen i Europas: et indfilt
ret, evigt skiftende fletværk af folkeslag, 
riger, dynastier og religioner, af chan
gerende grænser og tilhørsforhold, erob
ringer, afståelser, forbund, opdelinger, 
lØsrivelser, arronderinger, enklaver ... I 
sammenligning er Nordens historie nær
mest en lille, naiv fortælling fra Folke
mindesamlingen. 

Bindets andre heraldiske artikler lig
ger på det meget jævne. I det genealo
giske afsnit findes en ret udfØrlig omtale 
af danskeren Jonas Bronck, der kom til 
Amerika i 1639 og menes at have givet 
navn til den del af New York, som kal
des The Bronx. 

Rapporten fra kongressen i Stockholm 
1960 er omtalt i HT 1962, nr. 6 p. 273. 
Nogen rapport fra kongressen i Edin
burgh 1962 foreligger endnu ikke. 

S.T.A. 

Slægtshistorie 

Slekten LØvenskiold i Norge (Oslo 1966) 
er en vægplanche, 70 X 72 cm, hvor slæg
tens ti norske generationer og ca. 165 in
divider er opstillet i farvetryk i skikkelse 
af et egetræ. Den genealogiske del af ar
bejdet er udfØrt af dr. philos. He1'1nan 
L. LØvenskiold. Træet er tegnet af Axel 
LØvenskiold, og to våbener - stamfade-



l'en, Herman Leopoldus' fra 0, 1680 og 
shegtsvabenet efter adlingen i 1739 - af 
Hallvard Tra:tteberg, Den danske, hi her
relige linje af sl<egten, som udgik fra Se
verin L~venskiold (1719-76), sjiln af Her
man Leopoldus den Yngre i hans andet 
<egteskab, er ikke vist pa tr<eet, Prisen er 
Nkr. 75, 

F. B. Fabricius: V llbener benyttet i sla:g
terne Fabricius og FabTitius i Danmark, 
4. h<efte, 16 sider, 1966, gengiver ca. 30 for
skellige segl anvendt inden for den del af 
sl<egten som kaldes .fra Faborg, den nor
ske lin jee. De viser alle sl<egtsvabenet: to 
arme som svinger hamre mod en ambolt 
(men med tre forskellige hjelmtegn), fra 
det blev antaget o. 1725 af overinspektjilr 
ved Laurvig Jemv<erker Laurs S~1'ensen 

Fabricius til i dag. Hvad man ma savne 
i heraldisk variation, opvejes delvis af 
l1Vad man kan studere af stilm<essige for
skelle. 

H<eftet kan His hos forfatteren, Vester
brogade 90, Kjilbenhavn V. V<erket ventes 
afsluttet med et 5. h<efte inden l<enge. 
H<efte 3 omtaltes i HT 1965, nr. 12, 
side 96. S.T.A. 

For dem der ikke leeser wensk 
Frithiof Dahlby: Symboler og tegn i den 
kristne kunst; oversat fra svensk efter 
.Symboler oeh teekene af J. Hauge Niel
sen; udgivet af J. Fr. Clausens Forlag, 
1965; 167 sider med mange illustl'ationer, 
pI'is Dkr. 19,75. - .Symboler oeh teekenc 
er efter forfatterens forord en st<erkt fO!'
kortet udgave af .De heliga teekens hem
lighet., 4. udgave, som blev anmeldt af 
S.T.A. i Heraldisk Tidsskrift n1'. 8 1963, 
p.367. 

Heraldikens bilIedsprog er overordent
lig rigt. Men interesscn for og evnen til 
at tyde de mange, ofte <eldgamle sym
boler og tegn, der forekommer i segl 
og vabenm<erker, har v<eret ved at ga tabt 
for de allerfleste nutidsmenneske1'. 

I de seneste ftr er interessen for sym
bolikkens gamle og ofte sftre dybsindige 
tegnsprog dog ved at vftgne igen. lVlen 

Nye b~ger 

selvom Hans Fabricius: Dansk kirkekunst 
(Kbh. 1941) indeholder tydning af en del 
kirkelig symbolik, har vi hidtil pft dansk 
savnet en egentlig opslagsbog pft dette 
omrftde. 

Nu foreligger den altsal Og den skal 
nok blive brugt i heraldisk interesserede 
kredse, navnlig da den er forsynet med 
et god t og let anvendeligt register. 

En af de stjilrste gl<eder ved at besk<ef
tige sig med heraldik er jo den at s<ette 
sig hen og simpelthen se pft et vaben
lll<erke, gl<ede sig over form og farve og 
derefter forSjilge at hitte ud af, hvad 
denne undertiden hjiljst ejendommelige 
figur egen tlig skal forestille, og sidst, men 
ikke mindst: hvorfor netop denne figur 
er anbragt netop i dette vabenm<erke. 

Tag f. eks. Skagens smukke gamle by
vaben, <eldste kendte aftryk af seglet er 
ha 1535. Vabnet viser en Sjillvrist over en 
Sjillvfisk i rjildt skjold. 

Risten er i nyere udgaver af vftben
lll<erket sft fin t og fornemt formet, at man 
ligefrem kan komme til at tro, at den 
er andet og mere end en gemen rist. 
Men det er altsa en rist, og ordet »rist« 
i .Symboler og tegn«s register viser hen 
til side 105, hvor der star, at en rist er 
attribut til <erkediakonen Laurentius, del' 
led martyrdjilden ftr 258 i Rom ved at 
blive br<endt tH djilde pft en rist. 

Attributtet er her blevet til et symbol 
pft den pftg<eldende helgen, og spjilrgs
mftlet bliver nu, hvilken tilknytning har 
Skt. Laurentius til Skagen? 

.Trap« og Ellen Jjilrgensens .Helgen
dyrkelse i Danmarke oplyser hver for sig, 
at Skagens gamle, nu n<esten tilsandede 
kirke var indviet til Skt. Laurentius, hvis 
tilknytning til byen og dens byvaben der
med skulle v<ere i orden. 

Men nu fisken i samme byvftben? 
I C. Klitgaards bog om Skagen anfjilres 

det, at den ne fisk repr<e&enterer Skagens 
hovedn<eringsvej, fiskeriet. Og det er sa 
sandt, som det er sagt. 

Men symboler kan og skal kunne tol
kes pft flere mader, og dette g<elder ogsa 
fisken. 

.Symboler og tegne fort<eller os, at en 
fisk blandt meget andet kan v<ere et Kri-
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l'en, Herman Leopoldus' fra o, 1680 og 
slægtsvåbenet efter adlingen i 1739 - af 
Hallvard Trætteberg, Den danske, hi her
relige linje af slægten, som udgik fra Se
verin LØvenskiold (1719-76), sØn af Her
man Leopoldus den Yngre i hans andet 
ægteskab, er ikke vist på træet, Prisen er 
Nkr. 75, 

F. B. Fabricius: Våbener benyttet i slæg
terne Fabricius og FabTitius i Danmark, 
4. hæfte, 16 sider, 1966, gengiver ca. 30 for
skellige segl anvendt inden for den del af 
slægten som kaldes .fra Fåborg, den nor
ske linje •. De viser alle slægtsvåbenet: to 
arme som svinger hamre mod en ambolt 
(men med tre forskellige hjelmtegn), fra 
det blev antaget o. 1725 af overinspektør 
ved Laurvig Jernværker Laurs Sø1'ensen 
Fabricius til i dag. Hvad man må savne 
i heraldisk variation, opvejes delvis af 
hvad man kan studere af stilmæssige for
skelle. 

Hæftet kan fås hos forfatteren, Vester
brogade 90, København V. Værket ventes 
afsluttet med et 5. hæfte inden længe. 
Hæfte 3 omtaltes i HT 1965, nr. 12, 
side 96. S.T.A. 

For dem der ikke læser JVensk 

Frithiof Dahlby: Symboler og tegn i den 
kristne kunst; oversat fra svensk efter 
.Symboler och tecken. af J. Hauge Niel
sen; udgivet af J. Fr. Clausens Forlag, 
1965; 167 sider med mange illust!'ationer, 
pl'is Dkr. 19,75. - .Symboler och tecken. 
er efter forfatterens forord en stærkt f Ol'

kortet udgave af .De heliga teckens hem
lighet«, 4. udgave, som blev anmeldt af 
S.T.A. i Heraldisk Tidsskrift nr. 8 1963, 
p.367. 

Heraldikens billedsprog er overordent
lig rigt. Men interessen for og evnen til 
at tyde de mange, ofte ældgamle sym
boler og tegn, der forekommer i segl 
og våbenmærker, har været ved at gå tabt 
for de allerfleste nutidsmennesker. 

I de seneste år er interessen for sym
bolikkens gamle og ofte såre dybsindige 
tegnsprog dog ved at vågne igen. lVlen 

Nye bØger 

selvom Hans Fabricius: Dansk kirkekunst 
(Kbh. 1941) indeholder tydning af en del 
kirkelig symbolik, har vi hidtil på dansk 
savnet en egentlig opslagsbog på dette 
område. 

Nu foreligger den altså l Og den skal 
nok blive brugt i heraldisk interesserede 
kredse, navnlig da den er forsynet med 
et god t og let anvendeligt register. 

En af de største glæder ved at beskæf
tige sig med heraldik er jo den at sætte 
sig hen og simpelthen se på et våben
mærke, glæde sig over form og farve og 
derefter forsøge at hitte ud af, hvad 
denne undertiden højst ejendommelige 
figur egen tlig skal forestille, og sidst, men 
ikke mindst: hvorfor netop denne figur 
er anbragt netop i dette våbenmærke. 

Tag f. eks. Skagens smukke gamle by
våben, ældste kendte aftryk af seglet er 
fra 1535. Våbnet viser en sølvrist over en 
sølvfisk i rØdt skjold. 

Risten er i nyere udgaver af våben
mærket så fint og fornemt formet, at man 
ligefrem kan komme til at tro, at den 
er andet og mere end en gemen rist. 
Men det er altså en rist, og ordet »rist« 
i .Symboler og tegn«s register viser hen 
til side 105, hvor der står, at en rist er 
attribut til ærkediakonen Laurentius, der 
led martyrdøden år 258 i Rom ved at 
blive brændt til døde på en rist. 

Attributtet er her blevet til et symbol 
på den pågældende helgen, og spørgs
målet bliver nu, hvilken tilknytning har 
Skt. Laurentius til Skagen? 

.Trap« og Ellen Jørgensens .Helgen
dyrkelse i Danmark. oplyser hver for sig, 
at Skagens gamle, nu næsten tilsandede 
kirke var indviet til Skt. Laurentius, hvis 
tilknytning til byen og dens byvåben der
med skulle være i orden. 

Men nu fisken i samme byvåben? 
I C. Klitgaards bog om Skagen anføres 

det, at denne fisk repræsenterer Skagens 
hovednæringsvej, fiskeriet. Og det er så 
sandt, som det er sagt. 

Men symboler kan og skal kunne tol
kes på flere måder, og dette gælder også 
fisken. 

.Symboler og tegn. fortæller os, at en 
fisk blandt meget andet kan være et Kri-
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stussymbol, og at den ogsa, ligesom de 
to korsmrerkede ns:lgler og hanen, er attri
but til apostlen Peter, den greve fisker 
fra Genezaret-Sj6en, der sa pludselig og 
ganske uventet af Mesteren blev gjort til 
menneskefisker, saledes som det fortrelles 
i Lukas Evangeliets 5. kapitel. 

Men hvor fristende det end kan se ud 
med en forbindelse mellem .Simon fi
skerc, som Grundtvig kalder Skt. Peter, 
og fiskerbyen Skagen, sa er der intet, der 
kan tyde pa det. De to gamle, nu for
svundne kapeller i Skagen skal have vre
ret indviet til henholdsvis Skt. Jakob, 
attribut en musling, og Olav den Hellige, 
attribut en ji'lkse, og om. der muligvis har 
vreret et alter indviet til Skt. Peter i Ska
gens pragtfulde gamle kirke, sa betagende 
skildret af H. C. Andersen i .En historie 
fra klittemec, derom ved vi intet. 

Derimod ved vi, at Skagen er en af de 
fa danske byer, der har et valgsprog. 
• Vort hab til Gud alenec star der som 
omskrift pa et seglaftryk fra 1630, og 
denne devise kan i hji'lj grad tyde pa, at 
fisken i byvabnet er ment som et Kristus
symbol. Allerede i oldkirkens dage brug
tes fisken under kristenforfji'llgelseme som 
et igenkendelsestegn mellem de kristne. 
Skriver man • Jesus Kristus, Guds Sj6n, 
Frelserenc pa grresk, danner begyndelses
bogstaveme, som oplyst i .Symboler og 
tegnc, netop den grreske betegnelse fm 
fisk: .ichthysc. 

Inger Schjprring. 

Engelske stormtend 

John Brooke-Little: Knights at the Middle 
Ages. Their Armour and Coats-at-Arms, 
iIIustreret af John Mollo; 56 sider, Hugh 
Evelyn Ltd., London; 84 sh. indb. 

De tolv smukt udfji'lrte farveillustratio
ner i denne publikation er sikkert bereg
net til at hrenge pa vreggen; de lader sig 
sk<ere ud mien skade for teksten og kan i 
ji'lvrigt kji'lbes enkeltvis (a 10 sh). Som bog 
- til at l<ese elIer se billed er i-er v<erket 
ikke let at handskes med. Det er 37 cm 
bredt og 54 cm hji'ljt. 
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Men besvreret lji'lnner sig. BiIledeme 
gengiver tolv engelske storm<end, i fuld 
udrustning og heraldisk pragt, udvalgt 
fra de tre arhundreder melIem Rikard 
Lji'lvehjertes tronbestigelse i 1189 og den 
sidste Plantagenet, Rikard 3.s dji'ld i 1485. 
Altsa feudalismens, ridderlivets, korstoge
nes og Rosekrigenes epoke. 

Disse 300 ar sa ogsa heraldikken eta
blere sig, og mange karakteristiske sider 
af dens udvikling belyses af John MolIos 
tegninger. William Marshal, som dlZlde 
1219, fji'lrte kun et vabenmrerke, placeret 
pa skjoldet. Simon de Montfort (dlZld 
1265) fji'lrte to vabener, et pa sit skjold, 
et andet pa sit banner. Humphrey de 
Bohun (dlZld 1296) fji'lrte sit vabenmrerke 
bade i skjoldet og pa en skrerm pa hjel
men. Hugh le Despencer (dji'ld 1326) fji'lrte 
tiIIige sit vaben pa selve sin dragt. Henry 
Percy (dji'ld 1403) kombinerede to vabener 
i et skjold, og Richard NeviIIe (dji'ld 1471) 
syv vabener i et. Disse vabener stod alle 
for noget - en besiddelse eller en afstam
ning - men Richard Wydeville (dlZld 
1469) begyndte at indsrette felter i sit 
skjold, som ikke synes at reprresentere 
andet end ejermandens ji'lnske om at tage 
sig ud. Han er ogsa den flZlrste (i denne 
bog!) med hjerteskjold, tralIehjelm og 
stort, fliget hjelmkl<ede. 

Pa lignende made som her eksemplifi
ceret kan de tol v billed er (tegnet efter 
gravm<eler) belyse andre sider af heral
disk og krigerisk udrustning gennem 
1200-, 1300- og 1400-talIet: skjoldformer, 
badges, brisurer, ringbrynjens udvikling 
til pladerustning, vabenmrerkers afled
ning af hinanden, m. m. 

Teksten er biografisk med baggrund 
i almindelig politisk historie, men de 
tolv ridderes udrustning og vabenmrerker 
behandles ogsa. Desuden har Brooke
Little skrevet en indledning, hVOli han 
gar uden om banaliteteme og far sagt en 
imponerende masse vresentlige ting om 
heraldik. Denne introduktion er prreget 
af en fmstand, en viden og en varrne, 
som gji'lr den til en stor gl<ecIe at lrese. 
Desvrerre fylder den ikke mere end 5-6 
almindelige bogsider. 

S. T.A. 

Nye bØger 

stussymbol, og at den også, ligesom de 
to korsmærkede nøgler og hanen, er attri
but til apostlen Peter, den gæve fisker 
fra Genezaret-søen, der så pludselig og 
ganske uventet af Mesteren blev gjort til 
menneskefisker, således som det fortælles 
i Lukas Evangeliets 5. kapitel. 

Men hvor fristende det end kan se ud 
med en forbindelse mellem .Simon fi
sker., som Grundtvig kalder Skt. Peter, 
og fiskerbyen Skagen, så er der intet, der 
kan tyde på det. De to gamle, nu for
svundne kapeller i Skagen skal have væ
ret indviet til henholdsvis Skt. Jakob, 
attribut en musling, og Olav den Hellige, 
attribut en økse, og om. der muligvis har 
været et alter indviet til Skt. Peter i Ska
gens pragtfulde gamle kirke, så betagende 
skildret af H. C. Andersen i .En historie 
fra klitteme., derom ved vi intet. 

Derimod ved vi, at Skagen er en af de 
få danske byer, der har et valgsprog. 
• Vort håb til Gud alene. står der som 
omskrift på et seglaftryk fra 1630, og 
denne devise kan i høj grad tyde på, at 
fisken i byvåbnet er ment som et Kristus
symbol. Allerede i oldkirkens dage brug
tes fisken under kristenforfølgelseme som 
et igenkendelsestegn mellem de kristne. 
Skriver man • Jesus Kristus, Guds søn, 
Frelseren. på græsk, danner begyndelses
bogstaveme, som oplyst i .Symboler og 
tegn., netop den græske betegnelse fOl' 
fisk: .ichthys •. 

Inger Schjørring. 

Engelske stormænd 

John Brooke-Little: Knights ol the Middle 
Ages. Their Armour and Coats-ol-Arms, 
illustreret af John Malla; 56 sider, Hugh 
Evelyn Ltd., London; 84 sh. indb. 

De tolv smukt udførte farveillustratio
ner i denne publikation er sikkert bereg
net til at hænge på væggen; de lader sig 
skære ud uden skade for teksten og kan i 
Øvrigt købes enkeltvis (a 10 sh). Som bog 
- til at læse eller se billeder i - er værket 
ikke let at handskes med. Det er 37 cm 
bredt og 54 cm hØjt. 
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Men besværet lønner sig. Billederne 
gengiver tolv engelske stormænd, i fuld 
udrustning og heraldisk pragt, udvalgt 
fra de tre århundreder mellem Rikard 
Løvehjertes tronbestigelse i 1189 og den 
sidste Plantagenet, Rikard 3.s dØd i 1485. 
Altså feudalismens, ridderlivets, korstoge
nes og Rosekrigenes epoke. 

Disse 300 år så også heraldikken eta
blere sig, og mange karakteristiske sider 
af dens udvikling belyses af John Mollos 
tegninger. William Marshal, som døde 
1219, førte kun et våbenmærke, placeret 
på skjoldet. Simon de Montfort (dØd 
1265) førte to våbener, et på sit skjold, 
et andet på sit banner. Humphrey de 
Bohun (død 1296) førte sit våbenmærke 
både i skjoldet og på en skærm på hjel
men. Hugh le Despencer (død 1326) førte 
tiIIige sit våben på selve sin dragt. Henry 
Percy (død 1403) kombinerede to våbener 
i et skjold, og Richard Neville (død 1471) 
syv våbener i et. Disse våbener stod alle 
for noget - en besiddelse eller en afstam
ning - men Richard Wydeville (død 
1469) begyndte at indsætte felter i sit 
skjold, som ikke synes at repræsentere 
andet end ejermandens ønske om at tage 
sig ud. Han er også den første (i denne 
bog!) med hjerteskjold, trallehjelm og 
stort, fliget hjelmklæde. 

På lignende måde som her eksemplifi
ceret kan de tolv billeder (tegnet efter 
gravmæler) belyse andre sider af heral
disk og krigerisk udrustning gennem 
1200-, 1300- og 1400-tallet: skjoldformer, 
badges, brisurer, ringbrynjens udvikling 
til pladerustning, våbenmærkers afled
ning af hinanden, m. m. 

Teksten er biografisk med baggrund 
i almindelig politisk historie, men de 
tolv ridderes udrustning og våbenmærker 
behandles også. Desuden har Brooke
Littie skrevet en indledning, hvori han 
går uden om banaliteterne og får sagt en 
imponerende masse væsentlige ting om 
heraldik. Denne introduktion er præget 
af en fmstand, en viden og en varme, 
som gør den til en stor glæde at læse. 
Desværre fylder den ikke mere end 5-6 
almindelige bogsider. 

S. T.A. 
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