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HERALDISK TIDSSKRIFT NR. 16· OKTOBER 1967 

Om Anders S0rensen Vedels mcerke 
Af Per Hougaard 

I ARET 1826 erhvervede tre s!6sken
de, efterkommere efter kg!. historio

graf A nders Slj!rensen Vedel (1542-
1616), adelskabl -2). De to fik tillagt 
navnet Wedel-Heinen, og det fastsatte 
vaben var for alle tre's vedkommende 
ikke en nyskabelse, men identisk med 
vabenet for den tyske adelsslregt v. 
Heinen3), der udd!6de med erhverver
nes stedfader. Den tredie af de adlede, 
]. K . D. W edel, beholdt sit familie
navn urendret, og hans b9\rn ans!6gte 
om at matte erstatte det vaben, de hav
de faet, med et andet, dannet efter 
stamfaderens bomrerke. 0nsket var sa 
meget mere berettiget, som familien 
inden nobiliteringen i mange genera
tioner havde f!6rt varianter af dette 
mrerke i sit skjold4). Ans!6gningen be
villigedes 26/ 2 1866, og hermed beri
gedes den danske adelsheraldik med 
en ejendommelig symbolkonstellation 
(fig. I), der stedse har aff!6dt systema
tiske og terminologiske vanskeligheder. 

Herom skriver P. B. Grandjean5 ): 

.For overhovedet at kunne henf!6re 
dette Vaaben til de heraldiske, er man 
n!6dsaget til at betragte Cirkelen som 
et rundt Skjold, der i dette Tilfrelde 
bliver en virkelig integrerende Del af 
det hele Vaben«. Endvidere hrevder 
Grandjean (sst. s. 204) under omtalen 
af A. Thisets6) anvendelse af hjelm
klrede pa vabenets rangkrone, at vabe-

net . netop derved faar et h aardt til
trrengt h eraldisk Prreg«. Professor 
Storck s!6ger som vist at l!6se form pro
blemet ved at anbringe mrerket i en 
cartoucheramme. I en alliance-kvadre
ring pa et moderne exlibris er det 
runde slregtsvaben anbragt »svrevende« 
i 2. og 3. felt7) . 

Ogsa betegnelsen volder vanskelig
hed. Den of test anvendte benrevnelsc 
er • bomrerke«, der desvrerre har vun-

1. Familien Vedels v~ben af 1866: En i en 
drkel indskrevet ligesidet triangel, der ha 
cirklens centrum er opdelt i tre mindre 
trekanter: 10 guld, hvori et ~lv alter 
med flamme; 20 grji)nt, hvori en gylden 
blomstrende gren; 30 delt af spiv og bat, 
deri en gylden slange bidende sig selv i 
halen. I cirkelafsnittet ved 10 er anbragt 
bogstavet D (= dew), ud for 2 0 bogsta
vet S (= sanitas), ud for 3 0 bogstavet 
T (= tempus). Efter H . Storck: Dansk 

Vaabenbog, pI. 106; 1910. 
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HERALDISK TIDSSKRIFT NR. 16· OKTOBER 1967 

Om Anders Sørensen Vedels mærke 
Af Per Hougaard 

I ÅRET 1826 erhvervede tre sØsken
de, efterkommere efter kg!. historio

graf A nders SØrensen Vedel (1542-
1616), adelskabl -2). De to fik tillagt 
navnet Wedel-Heinen, og det fastsatte 
våben var for alle tre's vedkommende 
ikke en nyskabelse, men identisk med 
våbenet for den tyske adelsslægt v. 
Heinen3), der uddØde med erhverver
nes stedfader. Den tredie af de adlede, 
J. K . D. W edel, beholdt sit familie
navn uændret, og hans bØrn ansØgte 
om at måtte erstatte det våben, de hav
de fået, med et andet, dannet efter 
stamfaderens bomærke. Ønsket var så 
meget mere berettiget, som familien 
inden nobiliteringen i mange genera
tioner havde fØrt varianter af dette 
mærke i sit skjold4). AnsØgningen be
villigedes 26/ 2 1866, og hermed beri
gedes den danske adelsheraldik med 
en ejendommelig symbolkonstellation 
(fig. l), der stedse har affØdt systema
tiske og terminologiske vanskeligheder. 

Herom skriver P. B. Grandjean5 ): 

.For overhovedet at kunne henfØre 
dette Vaaben til de heraldiske, er man 
nØdsaget til at betragte Cirkelen som 
et rundt Skjold, der i dette Tilfælde 
bliver en virkelig integrerende Del af 
det hele Våben«. Endvidere hævder 
Grandjean (sst. s. 204) under omtalen 
af A. Thisets6) anvendelse af hjelm
klæde på våbenets rangkrone, at våbe-

net . netop derved faar et h aardt til
trængt h eraldisk Præg«. Professor 
Storck sØger som vist at lØse formpro
blemet ved at anbringe mærket i en 
cartoucheramme. I en alliance-kvadre
ring på et moderne exlibris er det 
runde slægtsvåben anbragt .svævende« 
i 2. og 3. felt7) . 

Også betegnelsen volder vanskelig
hed. Den oftest anvendte benævnelse 
er .bomærke«, der desværre har vun-

l. Familien Vedels våben af 1866: En i en 
cirkel indskrevet ligesidet triangel, der fra 
cirklens centrum er opdelt i tre mindre 
trekanter: I O guld, hvori et sølv alter 
med flamme; 20 grønt, hvori en gylden 
blomstrende gren; 3 o delt af sØlv og blåt, 
deri en gylden slange bidende sig selv i 
halen. I cirkelafsnittet ved l Oer anbragt 
bogstavet D (= deus), ud for 2 0 bogsta
vet S (= sanitas), ud for 3 o bogstavet 
T (= tempus). Efter H . Storck: Dansk 

Vaabenbog, pI. 106; 1910. 
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Per Hougaard 

det en vis ha:vd. Wegener8) , som bru
ger udtrykket meget, synes dog ikke 
at anse . det for helt da:kkende, idet 
han pra:ciserer, at en af symbolets va
rianter (I, se senere) tilh~rer »de ziir
ligere Boma:rker«. Andetsteds taler 
han om Vedels »la:rde Vaabenma:r
ke«. Boma:rkebena:vnelsen anvendes 
ogsa af Thiset og Wittrup9) og Grand
jean, der tillige taler om »dette sa:r
egne Sla:gtsma:rke«. Boma:rkebetegnel
sen har endog vundet indpas i ud
landets litteratur10). 

Udtrykket »boma:rke. er imidlertid 
en n~d.l~sning, og det er sa meget 
mere misvisende, som Anders S~ren

sen Vedel i nogen grad kan siges at 
have brugt et boma:rke i mere kon
ventionel forstand. Hans Kragll ) skri
ver bI. a. om boma:rker i almindelig
hed: .De gamle merkene som ble 
brukt som seglmerker, t~mmermerker 
og andre personlige merker, kan blant 
annet besta av en kombinasjon av 

2. Anders S~rensen Vedels ma:rke i dets 
formentlig tidligste form. Symbolets an
bringelse i fri natur er typisk for tiden. 
Bema:rk forneden skjoldet med Vedels 
monogram. Den samtidige brug af disse 
to tegn af forskellig karakter viser, at Ve
del ikke selv betragtede trekanttegnet som 
et boma:rke i traditionel forstand. Det 

Kg!. Bibliotek. 
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eiermannens forbokstaver«, og Anders 
S~rensen Vedel anvendte i mangel 
af trykt exlibris12) bI. a. en handskre
yen boma:rkelignende sammenslyng
ning af sine initialer til ma:rkning af 
sine b~ger - samtidig med at han f~r
te sit omdiskuterede ma:rke - i et en
kelt tilfa:lde endog sammen med det! 
Monogrammet synes at eksistere i to 
varianter13) . 

Af ovenstaende fremgar, at familien 
Vedels adelsvaben hverken kan be
tragtes som et vaben i sna:vrere he
raldisk forstand eH er som et boma:rke 
- hvad er det da? 1 det f~lgende skaI 
fors~ges at give et forhabentlig til
fredsstillende svar herpa. 

F~rst ma vi unders~ge, hvilket ma
teriale der er overleveret om det n~j
agtige udseende af Anders S~rensen 

VedeIs ma:rke. Resultatet kan stilles 
saIedes op: 

1. 1 et samlebind med egenha:nclige 
notater af Anders S~rensen VedelH ) 

findes et .trykt blad visende et ma:rke, 
der i va:sentlig grad afviger fra fami
liens senere vaben (fig. 2). Ma:rket, del' 
er ovalt. viser en Ira oven set, tresidet 
pyramide, pa hvis sider Ia:ses D S T. 
Disse bogstaver fremtra:der uden na:r
mere forklaring. Omskriften Iyder: 
Psal 119. PORTIO MEA DOMINE 

DIXI CUSTODIRE LEGEM 
TUAM (= salmens vers 57: Min del 
er Herren, jeg satte mig for at hoIde 
dine ord). Sigtende tiI sentensens f~r
ste del fremtra:der den D(ominus)- el
Ier D(eus)-ma:rkede pyramideside fuIdt 
belyst, mens de to andre ligger i skyg
ge. Under figuren findes et af saImen 
inspireret Iatinsk digt 15), der uddyber 
sentensens anden del, idet de guddom
melige loves betydning for Vedel i 
modsa:tning tiI jordelivets herligheder 
beskrives. Som det senere skal vises, er 
sammensa:tningen: digt, symboIillu-
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det en vis hævd. Wegener8) , som bru
ger udtrykket meget, synes dog ikke 
at anse . det for helt dækkende, idet 
han præciserer, at en af symbolets va
rianter (I, se senere) tilhØrer »de ziir
ligere Bomærker«. Andetsteds taler 
han om Vedels »lærde Vaabenmær
ke«. Bomærkebenævnelsen anvendes 
også af Thiset og Wittrup9) og Grand
jean, der tillige taler om »dette sær
egne Slægtsmærke«. Bomærkebetegnel
sen har endog vundet indpas i ud
landets litteraturlO) . 

Udtrykket »bomærke. er imidlertid 
en nØdlØsning, og det er så meget 
mere misvisende, som Anders SØren
sen Vedel i nogen grad kan siges at 
have brugt et bomærke i mere kon
ventionel forstand. Hans Kragll ) skri
ver bl. a. om bomærker i almindelig
hed: -De gamle merkene som ble 
brukt som seglmerker, tØmmermerker 
og andre personlige merker, kan blant 
annet bestå av en kombinasjon av 

2. Anders Sørensen Vedels mærke i dets 
formentlig tidligste form. Symbolets an
bringelse i fri natur er typisk for tiden. 
Bemærk forneden skjoldet med Vedels 
monogram. Den samtidige brug af disse 
to tegn af forskellig karakter viser, at Ve
del ikke selv betragtede trekanttegnet som 
et bomærke i traditionel forstand. Det 
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eiermannens forbokstaver«, og Anders 
SØrensen Vedel anvendte i mangel 
af trykt exlibris12) bl. a. en håndskre
ven bomærkelignende sammenslyng
ning af sine initialer til mærkning af 
sine bØger - samtidig med at han fØr
te sit omdiskuterede mærke - i et en
kelt tilfælde endog sammen med det! 
Monogrammet synes at eksistere i to 
varianter13) . 

Af ovenstående fremgår, at familien 
Vedels adelsvåben hverken kan be
tragtes som et våben i snævrere he
raldisk forstand eller som et bomærke 
- hvad er det da? 1 det fØlgende skal 
forsØges at give et forhåbentlig til
fredsstillende svar herpå. 

FØrst må vi underSØge, hvilket ma
teriale der er overleveret om det nøj
agtige udseende af Anders SØrensen 
Vedels mærke. Resultatet kan stilles 
således op: 

L 1 et samlebind med egenhænclige 
notater af Anders SØrensen Vedel1~) 

findes et .trykt blad visende et mærke, 
der i væsentlig grad afviger fra fami
liens senere våben (fig. 2). Mærket, der 
er ovalt. viser en fra oven set, tresidet 
pyramide, på hvis sider læses D S T. 
Disse bogstaver fremtræder uden nær
mere forklaring. Omskriften lyder: 
Ps al ll9. PORTIO MEA DOMINE 

DIXI CUSTODIRE LEGEM 
TUAM (= salmens vers 57: Min del 
er Herren, jeg satte mig for at holde 
dine ord). Sigtende til sentensens fØr
ste del fremtræder den D(ominus)- el
ler D(eus)-mærkede pyramideside fuldt 
belyst, mens de to andre ligger i skyg
ge. Under figuren findes et af salmen 
inspireret latinsk digt 15), der uddyber 
sentensens anden del, idet de guddom
melige loves betydning for Vedel i 
modsætning til jordelivets herligheder 
beskrives. Som det senere skal vises, er 
sammensætningen: digt, symbolillu-



stration og ordsprog typisk for en lit
teriCr genre, der yndedes meget i re
naissancen. 

Wegener anser, formodentlig med 
rette, denne variant for iCldre end de 
16vrige. 

Bladets funktion er uvis - det kan 
dreje sig om et exlibris16), der pa 
grund af ma:rkets forandring aldrig 
kom i brug. 

3. Anders SSlIrensen Vedels m.crke pi To
bias Gemperlins portr.ct af ham fra 1578. 
Farverne afviger meget fra v<ibenets, idet 
figuren som helhed er holdt i grSllnbrune 
toner. Altel"et minder om murv.crk; plan
ten er grSlln med gule blomster; slan
gen falder n.csten sammen med bundfar
yen. Bem.crk de udtungede skyer i cirkel
afsnittene! Tegning efter maleriet af Sven 

Aage Voigt Andersen . 

n. Tobias Gemperlins Vedel-portrcet 
fra 1578 (Frederiksborg slot)17) viser 
en koloreret variant (fig. 3), der er en 
fuldsta:ndig omarbejdelse af form I. 
Saledes er D S T rykket ud af trekan
tens felter, hvor i stede~ alteret, blom
sten og slangen har £aet plads for at 
angive bogstavernes betydning. Det 
interessanteste triCk er imidlertid nog
le tungede skygger langs miCrkets nu 
cirkula:re afgriCnsning. I relation til 
den iCndrede omskrift, der lyder: 

Anders S(Jrensen Vedels mcerke 

COELUM UNDlQUE ET UNDI
QUE COELUM (= Himlen omgiver 
alt, overalt er himlen os niCr)18), ma 
disse skygger opfattes som skyforma
tioner og omkredsen som himmel
hvcelvningen19) - altsa en ganske an
den symbolik end den, der siCdvanlig
vis forbindes med miCrket. 

Ill. I forbindelse med niCrviCrende 
unders16gelse er det lykkedes arkivar 
Knud Prange, Landsarkivet i Viborg, 
at fremdrage forel16big to eksemplarer 
af A nders StjJrensen Vedels segl20) (fig. 
4). Det drejer sig om papirsegl pa do
kumenter, dateret 1590 og 1596. Her 
er trekanten med figurer og omgiven
de D S T indsat i et tunget skjold, 
mens valgsproget, cirkelen og skyerne 
er udelaclt. Der er altsa sket en he
raldisering af miCrket, der i denne 
form og med varierende hjelmtegn i 
mange generationer brugtes i fami
liens segl. 

Foruden disse primiCre kilder findes 
et par sekunda:re vidnesbyrd: 

IV. Vedels gravsten, der biCrer ars
tallet 1622, er nu forsvunden, men er 
aftegnet af StjJren Abildgaard 1776 
(originaltegning pa Nationalmuseet) 
(fig. 5). MiCrket ses her pa stenens 
nederste venstre hj16rne. Sk16nt tegne
ren har misforstaet sit forla:g, ses ud
formningen at svare til form Ill, bort
set fra, at bogstaverne D S T er ude
ladt. Ogsa denne variant fin des blandt 
familiens segl. 

V. Endnu en variant forekommer 
pa to portrcetstik at Vedel fra 1690 og 
1705 (fig. 6); de bekostedes af hans 
datterdatters16n, assessor foh. Lave
rentzen, der sidstniCvnte ar udgav en 
del af sin beqbmte s1iCgtnings litte
riCre efterladenskab21). MiCrket frem
triCder her cirkelformet, men cirkelen 
tjener blot til rarnme; af skyerne er 
der intet spor. HovedviCgten ligger pa 
samspillet mellem trekantens figurer 
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stration og ordsprog typisk for en lit
terær genre, der yndedes meget i re
naissancen. 

Wegener anser, formodentlig med 
rette, denne variant for ældre end de 
Øvrige. 

Bladets funktion er uvis - det kan 
dreje sig om et exlibris16), der på 
grund af mærkets forandring aldrig 
kom i brug. 

3. Anders Sørensen VedeIs mærke på To
bias Gemperlins portræt af ham fra 1578. 
Farverne afviger meget fra våbenets, idet 
figuren som helhed er holdt i grØnbrune 
toner. Alteæt minder om murværk; plan
ten er grøn med gule blomster; slan
gen falder næsten sammen med bundfar
ven. Bemærk de ucltungede skyer i cirkel
afsnittene! Tegning efter maleriet af Sven 

Aage Voigt Andersen . 

II. Tobias Gemperlins Vedel-portræt 
fra 1578 (Frederiksborg slot)17) viser 
en koloreret variant (fig. 3), der er en 
fuldstændig omarbejdelse af form I. 
Således er D S T rykket ud af trekan
tens felter, hvor i stede~ alteret, blom
sten og slangen har fået plads for at 
angive bogstavernes betydning. Det 
interessantes te træk er imidlertid nog
le tungede skygger langs mærkets nu 
cirkulære afgrænsning. I relation til 
den ændrede omskrift, der lyder: 

Anders SØrensen Vedels mærke 

COELUM UNDIQUE ET UNDI
QUE COELUM (= Himlen omgiver 
alt, overalt er himlen os nær)18), må 
disse skygger opfattes som skyforma
tioner og omkredsen som himmel
hvælvningen19) - altså en ganske an
den symbolik end den, der sædvanlig
vis forbindes med mærket. 

III. I forbindelse med nærværende 
undersØgelse er det lykkedes arkivar 
Knud Prange, Landsarkivet i Viborg, 
at fremdrage forelØbig to eksemplarer 
af A nders SØrensen Vedels segl20) (fig. 
4). Det drejer sig om papirsegl på do
kumenter, dateret 1590 og 1596. Her 
er trekanten med figurer og omgiven
de D S T indsat i et tunget skjold, 
mens valgsproget, cirkelen og skyerne 
er udeladt. Der er altså sket en he
raidisering af mærket, der i denne 
form og med varierende hjelmtegn i 
mange generationer brugtes i fami
liens segl. 

Foruden disse primære kilder findes 
et par sekundære vidnesbyrd: 

IV. Vedels gravsten, der bærer års
tallet 1622, er nu forsvunden, men er 
aftegnet af SØren Abildgaard 1776 
(originaltegning på Nationalmuseet) 
(fig. 5). Mærket ses her på stenens 
nederste venstre hjØrne. SkØnt tegne
ren har misforstået sit forlæg, ses ud
formningen at svare til form III, bort
set fra, at bogstaverne D S T er ude
ladt. Også denne variant findes blandt 
familiens segl. 

V. Endnu en variant forekommer 
på to portrætstik af Vedel fra 1690 og 
1705 (fig. 6); de bekostedes af hans 
datterdattersØn, assessor Joh. Lave
rentzen, der sidstnævnte år udgaven 
del af sin berØmte slægtnings litte
rære efterladenskab21). Mærket frem
træder her cirkelformet, men cirkelen 
tjener blot til ramme; af skyerne er 
der intet spor. Hovedvægten ligger på 
samspillet mellem trekantens figurer 
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Per Hougaard 

4. Anders S~rensen Vedels (papir)segl pft dokument fra 1590 (tit venstre). Aftrykket 
er desva::rre ret utydeligt, men suppleres af det andet aftryk fra 1596 (til h~jre). Over 
skjoldet ses ASV. Blomsten har na::rmest form som en kvist. Nederste felt er ikke lodret 

delt. Originalens st~rrelse 17 X 15 mm. Landsarkivet i Viborg. 

og bogstaverne D S T og de dera£ a£
ledede sentenser. Nar denne sene va
riant har interesse, skyldes det, at 
den ne type if9>lge Peder T erpager22) 

sad over d9>ren til Vedels Ribe-ejen
dom, Lilliebjerget. Den mulighed ma 
dog tages i betragtning, at det a£ 
Terpager beskrevne ma::rke ikke be
h9>ver at va::re det a£ Vedel selv op
satte, men kan va::re fornyet og even
tueIt a::ndret af en af de senere ejere 
a£ ejendommen, der f9>rst 1736 kom 
sla::gten af ha::nde. Husskiltet eksistere
de endnu 179223), men forsvandt i be
gyndelsen af 1800-tallet (Wegener s. 
269). 

Ogsa form V fin des repra::senteret 
pa familiens seg!. 

A£ ovenstaende fremgar, at det 
ma::rke, som har dannet grundlag for 
vabenet, har a::ndret sig betydeligt -
ikke alene efter Vedels d9>d, men al
lerede i hans levetid. Saledes har det 
symbolske tyngdepunkt forskudt sig 
fra pyramiden (I) over cirkelen med 
skyerne (11) til trekantens figurer 
(111-V). Karakteristisk for formerne I, 
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11 og III er imidlertid, at ma::rkets 
billedindhold stedse svarer til omskrif
ten og a::ndres i takt med denne. AI
lerede form IV er resuItatet af en 
uforstaende eftertids forglemmelse af 
samspillet melIem billede og tekst, 
mens form V formodentlig er resul
tatet af senere sla::gtleds syslen med 
ma::rket. Vabenet fremtra::der - bort
set fra de nye farver - som en offi
cielt stadfa::stet reduktionsform af 
form 11, idet man ikke har medtaget 
skykredsen, mens det dermed forbund
ne valgsprog f. eks. er brugt i forbin
delse med storkorsvabener i 1878 og 
1882 (meddeIt af dr. phi!. Albert Fa
britius). 

Idet den stadige overensstemmelse 
melIem billede og valgsprog betragtes 
som noget essentieIt, kan den egent
lige klarla::ggelse af ma::rkets natur be
gynde. 

I Peder Terpagers ovenna::vnte be
skrivelse af Anders S9>rensen Vedels 
ma::rke anvendes foruden ordet .in
signia« ogsa udtrykket .emblema«, li-
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4. Anders Sørensen VedeIs (papir)segl på dokument fra 1590 (til venstre). Aftrykket 
er desværre ret utydeligt, men suppleres af det andet aftryk fra 1596 (til højre). Over 
skjoldet ses ASV. Blomsten har nærmest form som en kvist. Nederste felt er ikke lodret 

delt. Originalens størrelse 17 X 15 mm. Landsarkivet i Viborg. 

og bogstaverne D S T og de deraf af
ledede sentenser. Når denne sene va
riant har interesse, skyldes det, at 
denne type ifØlge Peder T erpager22) 

sad over dØren til Vedels Ribe-ejen
dom, Lilliebjerget. Den mulighed må 
dog tages i betragtning, at det af 
Terpager beskrevne mærke ikke be
hØver at være det af Vedel selv op
satte, men kan være fornyet og even
tuelt ændret af en af de senere ejere 
af ejendommen, der fØrst 1736 kom 
slægten af hænde. Husskiltet eksistere
de endnu 179223), men forsvandt i be
gyndelsen af 1800-tallet (Wegener s. 
269). 

Også form V findes repræsenteret 
på familiens segl. 

Af ovenstående fremgår, at det 
mærke, som har dannet grundlag for 
våbenet, har ændret sig betydeligt -
ikke alene efter Vedels dØd, men al
lerede i hans levetid. Således har det 
symbolske tyngdepunkt forskudt sig 
fra pyramiden (I) over cirkelen med 
skyerne (II) til trekantens figurer 
(JII-V). Karakteristisk for formerne I, 
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II og III er imidlertid, at mærkets 
billedindhold stedse svarer til omskrif
ten og ændres i takt med denne. Al
lerede form IVer resultatet af en 
uforstående eftertids forglemmelse af 
samspillet mellem billede og tekst, 
mens form V formodentlig er resul
tatet af senere slægtleds syslen med 
mærket. Våbenet fremtræder - bort
set fra de nye farver - som en offi
cielt stadfæstet reduktionsform af 
form II, idet man ikke har medtaget 
skykredsen, mens det dermed forbund
ne valgsprog f. eks. er brugt i forbin
delse med storkorsvåbener i 1878 og 
1882 (meddelt af dr. phil. Albert Fa
britius). 

Idet den stadige overensstemmelse 
mellem billede og valgsprog betragtes 
som noget essentielt, kan den egent
lige klarlæggelse af mærkets natur be
gynde. 

I Peder Terpagers ovennævnte be
skrivelse af Anders SØrensen Vedels 
mærke anvendes foruden ordet .in
signia« også udtrykket .emblema«, li-



gesom slangekredsen kaldes .temporis 
... hieroglyphicum« (tidens .. , hiero
glyf, hieroglyffen for begrebet »tid«). 
Her star vi ved en korrekt betegnelse: 
Vedels m<erke er et emblem, og dets 
figurer er om ikke hieroglyffer, sa dog 
neo-hieroglyfferl 

For at underbygge denne pastand 
er det n91dvendigt med en kort over
sigt over renaissancens hieroglyfstu
dier24). Renaissancens interesse for 
den klassiske oldtid udstrakte sig ogsa 
til A:gyptens hieroglyffer. Datidens 
l<erde var uvidende om dette skrift
systems fonetiske karakter og opfat
tede tegnene som en symbolskrift, hvis 
mening kun kunne forstas af de ind
viede ved en guddommeligt inspireret 
skarpsindighedsudfoldelse. Et af ho
vedfundamenterne for denne opfattel
se var et gr<esk manuskript fra 400-
tallet, fremdraget ca. 1419. Det inde
holder beskrivelse og fortolkning af 
189 tegn, hvoraf nogle er fejIfortolke
de hieroglyffer, andre frit opfundne 
sindbilleder. Disse sakaldte H orapol
los Hieroglyffer cirkulerede i afskrift 
og tryktes for f91rste gang hos Aldus 
i Venezia 1505, siden i talrige andre 
udgaver pa Here sprog25). 

5. Sjilren Abildgaards gengivelse af m<er· 
ket pll Anders Sprensen .Vedels gravsten. 
Ma:rket er misforstllet - det ligner en 
.Amagerhylde. med to krukker. Derimod 
er udeladelsen af D S T utvivlsomt en rig
tigt opfattet detaiIle, idet disse bogstavers 
tilstedeva:relse umuIiggflSres af lIrstallets 

placering. Nationalmuseet. 

Anders Sf'Jrensen Vedels mcerke 

6. l'v1<crkevariation fra 1690: alteret stllr pll 
jorden; planten er gengivet rued rflSdder, 
nederste felt er ikke delt, kun skygget. 
Her gives en forklaring pll D S T, idet der 
ud for 1 0 heses: DEUM SANCTE TI
METO (= Frygt Gud pll hellig vis), ved 
2 0

: SANITATEM TUERE DILIGEN
TER (= Pas vel pll sundheden), og ved 
3 0

: TEMPUS DISPENSA SAPIENTER 
(= Brug tiden klogt). D S T er sllledes 
ikke blot begyndelsesbogstaver til de tre 
sentenser, men hver af disse indeholder 
en kombination af de tre bogstaver. Kob· 

berstiksarulingen. 

Ligeledes hos Aldus kom i 1499 
Francesco Colonna (1433-1527): 
Hypnerotomachia Poliphili (= »Po
liphils i dr91mme f91rte kamp mod 
Eros«). Dette v<erk er en ejendomme
lig k<erlighedserkl<ering til den klas
siske oldtid, personificeret i den kvin
delige hovedperson Polia. Handlingen 
foregar i et fantasilandskab overstr91et 
med grandiose ruiner og oldtidsmin
desm<erker, der ofte er forsynet med 
billedinskriptioner. Disse betegnes bl. 
a. som nobilissimi hieraglyphi cegyp
tici (= »h91j<edle <egyptiske hieroglyf
fer«), og udl<egges udf91rlig i teksten. 
Via bogens dejlige illustration er har 
man26) sporet forbilledet for Here af 
Colonnas .hieroglyffer«. En del af 
disse viser sig nemlig at stamme fra 
en tempelfrise, som pa den tid fand-
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gesom slangekredsen kaldes .temporis 
... hieroglyphicum« (tidens ... hiero
glyf, hieroglyffen for begrebet »tid«). 
Her står vi ved en korrekt betegnelse: 
Vedels mærke er et emblem, og dets 
figurer er om ikke hieroglyffer, så dog 
neo-hieroglyfferl 

For at underbygge denne påstand 
er det nØdvendigt med en kort over
sigt over renaissancens hieroglyfstu
dier24). Renaissancens interesse for 
den klassiske oldtid udstrakte sig også 
til Ægyptens hieroglyffer. Datidens 
lærde var uvidende om dette skrift
systems fonetiske karakter og opfat
tede tegnene som en symbolskrift, hvis 
mening kun kunne forstås af de ind
viede ved en guddommeligt inspireret 
skarpsindighedsudfoldelse. Et af ho
vedfundamenterne for denne opfattel
se var et græsk manuskript fra 400-
tallet, fremdraget ca. 1419. Det inde
holder beskrivelse og fortolkning af 
189 tegn, hvoraf nogle er fejlfortolke
de hieroglyffer, andre frit opfundne 
sindbilleder. Disse såkaldte H orapol
los Hieroglyffer cirkulerede i afskrift 
og tryktes for fØrste gang hos Aldus 
i Venezia 1505, siden i talrige andre 
udgaver på flere sprog25). 

5. SØren Abildgaards gengivelse af mær· 
ket på Anders Sørensen .Vedels gravsten. 
Mærket er misforstået - det ligner en 
.Amagerhylde. med to krukker. Derimod 
er udeladelsen af D S T utvivlsomt en rig
tigt opfattet detaiIle, idet disse bogstavers 
tilstedeværelse umuIiggøres af årstallets 

placering. Nationalmuseet. 

Anders SØrensen Vedels mærke 

6. Mærkevariation fra 1690: alteret står på 
jorden; planten er gengivet med rødder, 
nederste felt er ikke delt, kun skygget. 
Her gives en forklaring på D S T, idet der 
ud for IO læses: DEUM SANCTE TI
METO (= Frygt Gud på hellig vis), ved 
2 0

: SANITATEM TUERE DILIGEN
TER (= Pas vel på sundheden), og ved 
3 o: TEMPUS DISPENSA SAPIENTER 
(= Brug tiden klogt). D S T er således 
ikke blot begyndelsesbogstaver til de tre 
sentenser, men hver af disse indeholder 
en kombination af de tre bogstaver. Kob· 

berstiksamlingen. 

Ligeledes hos Aldus kom i 1499 
Francesco Colonna (1433-1527): 
Hypnerotomachia Poliphili (= »Po
liphils i drØmme fØrte kamp mod 
Eros«). Dette værk er en ejendomme
lig kærlighedserklæring til den klas
siske oldtid, personificeret i den kvin
delige hovedperson Polia. Handlingen 
foregår i et fantasilandskab overstrØet 
med grandiose ruiner og oldtidsmin
desmærker, der ofte er forsynet med 
billedinskriptioner. Disse betegnes bl. 
a. som nobilissimi hieraglyphi ægyp
tici (= »hØjædle ægyptiske hieroglyf
fer«), og udlægges udfØrlig i teksten. 
Via bogens dejlige illustrationer har 
man26) sporet forbilledet for flere af 
Colonnas .hieroglyffer«. En del af 
disse viser sig nemlig at stamme fra 
en tempelfrise, som på den tid fand-
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Per Hougaard 

7. Alterets udformning hos Colonna. Hele 
neo-hieroglyffen betyder DEO NATURAE 
SACRIFICA (= (Du skal) ofre til natu
rens gud), idet alter = at ofre, grib = 
naturen, og j!}je = Gud. Efter Franciscus 
Columna: Hypnertomachia Poliphili, blad 

c; 1499; Kg!. Bibliotek. 

tes i kirken San Lorenzo in Campo 
Verano, ellcr fuori le Mura, i Rom, 
men senere flyttedes til Capitol. Sk9>nt 
denne frise er fremstillet i romertiden, 
ansas dens billeder af ukendte grunde 
i renaissancen for autentiske hiero
glyffer. 

Alle bogens symbol er stammer imid
lcrtid ikke herfra - for at kunne ud
trykke sig mere nuanceret var det n9>d
vendigt for Colonna at konstruere nye 
tegn. Dette er karakteristisk for re
naissancens hieroglyfik - den er ikke 
blot registrerende og analyserende; 
hovedvregten ligger pa det nyskaben
de. Meget hurtigt opstod der nernlig 
et 9>nske om at skabe et universelt 
symbolsprog - et slags intellektuelt 
frimurersprog, der ikke som f. ex. 
etruskernes bogstavinskriptioner kun-

ne ga totalt i glemme, men som til 
enhver tid skulle kunne forstas af de 
indviede lrerde uanset nationalitet. 
Renaissancens st9>rste kunstnere (Du
rer f. ex.) inspireredes af denne ide, 
og endnu anes som en svag afglans 
spor af Poliphils dr9>m i nogle af Sal
vador Dalis billeder27). Efter dette kan 
det ikke undre, at datidens hieroglyf
opfattelse la meget fjernt fra de virke
lige tegn, som f9>rst en sen eftertid 
lrerte at tyde. 

To udslag af det hieroglyfiske mo
delune er af interesse med hensyn til 
den rette betegneise for Vedels mrer
ke. I 1531 udsendte A ndreas A lciatus 
en digtsarnling »Emblemata«, der 
blev en eksempell9>s succes og skabte 
en ny genre i digtekunsten. Betegnel
sen .emblem« gjaldt her et samspil 
mellem en symbol-illustration, et digt 
og til slut et kort meningssammenfat
tende ordsprog; senere gled udtrykket 
over til at betegne alene den symbol
ske illustration og anvendtes altsa 
1736 af Terpager som betegnelse for 
Vedels mrerke. 

Imidlertid kunne man med rette 
bruge en anden, omend mere frem
medartet benrevnelse, nemlig impresa. 
Ordet er italiensk og betyder egentlig 
• forehavende« . Det sigter pa, at man 
i datidens Italien valgte sig en slags 
lykkesymbol med camoufleret hentyd
ning til betydningsfulde foretagender 
i ens liv, f9>rst og fremmest krigs- og 

8. Colonna har hentet sit forbilIede fra tempelfrisen, men har misforstll.et det, idet 
figuren (i midten) ikke forestiller et brrendende alter, men et rfllgelseskar (acerra), 
bag hvis Jll.g en laurbrergren stikker frem. Cfr.: H Stuart Jones: Catalogue of the 
Ancient Sculptures in the municipal Collections of Rome; the Sculptures of the 

Museo CapitoIino; 1912; nr. 102, 104. Efter Fund og Forskning 1958-59. 
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7. Alterets udformning hos Colonna. Hele 
neo-hieroglyffen betyder DEO NATURAE 
SACRIFICA (= (Du skal) ofre til natu
rens gud), idet alter = at ofre, grib = 
naturen, og øje = Gud. Efter Franciscus 
Columna: Hypnertomachia Poliphili, blad 

c; 1499; Kg!. Bibliotek. 

tes i kirken San Lorenzo in Campo 
Verano, eller fuori le Mura, i Rom, 
men senere flyttedes til Capitol. SkØnt 
denne frise er fremstillet i romertiden, 
ansås dens billeder af ukendte grunde 
i renaissancen for autentiske hiero
glyffer. 

Alle bogens symboler stammer imid
lertid ikke herfra - for at kunne ud
trykke sig mere nuanceret var det nØd
vendigt for Colonna at konstruere nye 
tegn. Dette er karakteristisk for re
naissancens hieroglyfik - den er ikke 
blot registrerende og analyserende; 
hovedvægten ligger på det nyskaben
de. Meget hurtigt opstod der nemlig 
et Ønske om at skabe et universelt 
symbolsprog - et slags intellektuelt 
frimurersprog, der ikke som f. ex. 
etruskernes bogstavinskriptioner kun-

ne gå totalt i glemme, men som til 
enhver tid skulle kunne forstås af de 
indviede lærde uanset nationalitet. 
Renaissancens stØrste kunstnere (Du
rer f. ex.) inspireredes af denne ide, 
og endnu anes som en svag afglans 
spor af Poliphils drØm i nogle af Sal
vador Dalis billeder27). Efter dette kan 
det ikke undre, at datidens hieroglyf
opfattelse lå meget fjernt fra de virke
lige tegn, som fØrst en sen eftertid 
lærte at tyde. 

To udslag af det hieroglyfiske mo
delune er af interesse med hensyn til 
den rette betegnelse for Vedels mær
ke. I 1531 udsendte A ndreas Aleiatus 
en digtsamling »Emblemata«, der 
blev en eksempellØs succes og skabte 
en ny genre i digtekunsten. Betegnel
sen .emblem« gjaldt her et samspil 
mellem en symbol-illustration, et digt 
og til slut et kort meningssammenfat
tende ordsprog; senere gled udtrykket 
over til at betegne alene den symbol
ske illustration og anvendtes altså 
1736 af Terpager som betegnelse for 
Vedels mærke. 

Imidlertid kunne man med rette 
bruge en anden, omend mere frem
medartet benævnelse, nemlig impresa. 
Ordet er italiensk og betyder egentlig 
• forehavende «. Det sigter på, at man 
i datidens Italien valgte sig en slags 
lykkesymbol med camoufleret hentyd
ning til betydningsfulde foretagender 
i ens liv, fØrst og fremmest krigs- og 

8. Colonna har hentet sit forbillede fra tempelfrisen, men har misforstået det, idet 
figuren (i midten) ikke forestiller et brændende alter, men et røgelseskar (acerra), 
bag hvis låg en laurbærgren stikker frem. Cfr.: H Stuart Jones: Catalogue of the 
Ancient Sculptures in the municipal Collections of Rome; the Sculptures of the 

Museo CapitoIino; 1912; nr. 102, 104. Efter Fund og Forskning 1958-59. 
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krerlighedseventyr. Ofte valgte man 
sig imidlertid i almindelighed et mrer
ke i overensstemmelse med sin natur 
og interesse og flbrte det jrevnsides 
med et eventuelt vaben (elIer bo
mrerke)28) . 

Impresaen bestod gerne i et valg
sprog i forbindelse med en figurlig 
fremstilling af valgsprogets mening -
altsa en rebus (= skrevet med ting i 
stedet for med ord). Symbolet kunne 
i lighed med vabener anbringes pa 
huse, klreder, bohave etc. En sadan 
impresa, der i nogen grad erstattede 
et adelsvaben og kendetegnede sin 
brerer som vrerende af klassisk lrerdom, 
fantasi og smag, brugte altsa mester 
Anders Vedel. Inspirationen hertil 
kan han evt. have faet pa sine rejser 
i Tyskland, der fra Kejser Maximillian 
1's tid (1493-1519) havde rige emble
matiske tradition er. 

En gennemgang af emblemets figu
rer enkeltvis under stadig hensyntagen 
til renaissancens symbollitteratur tje
ner i hlbj grad til at styrke den her 
fremflbrte formodning. 

I renaissancens emblemer forekom
mer det brcendende alter ikke helt 
sjreldent. Det optrreder alIerede i »Po
liphils drlbmc, hvor det har betydnin
gen »at ofrec (fig. 7 og 8). I alle se
nere anvendelser bevarer alteret en 
nrer tilknytning til gudsbegrebet -
saledes ogsa hos Vedel. Udformningen 
afviger som regel fra Colonnas, idet 
det kasseformede elIer runde romer
ske brrendofferalter trreder i forgrun
den, ogsa i udprreget kristelig symbo
lik. Bade med hensyn til udformning 
og betydning har Vedel altsa med val
get af denne figur staet helt pa den 
datidige traditions grund. Fig. 9 og 
10 belyser yderligere dette. 

Alterets forekomst i Anders Slbren
sen Vedels impresa kan maske ogsa 
give et fingerpeg om den eventuelle 

Anders Sfirensen Vedels mmrke 

9. Impresa for pave Marcellus 11 (df'Sd 
1555). I beskrivelsen hedder det bI. a.: 
. Ff'Srstegrf'Sden omkring alteret er ikke blot 
anbragt til f'Sjenlyst, men til efterligning. 
Det er nemlig rimeligt at vise Cud, SOli 

vi skylder alt, taknemmelighed ved en 
gave«. Efter Typotius: Symbola divina et 
humana, I, pag. 33 og pI. 14 1602 (?). KgI. 

Bibliotek. 

rigtighed af den i hans slregt ver
serende overlevering om, at mrerkets 
udformning egentlig skyldes Tycho 
Brahe, pa hvis studierejse til Tyskland 
Vedel fungerede som hovmester. We
gener tager i det hele ikke stilling 
hertil, men peger dog (s. 290, note 3) 
pa, at en af varianterne (II) indehol
der en omskrift, »hvoraf Brahe selv i 
et critisk '0jeblik betjente sig«. 

Pa lignende made kan det imidler
tid glbres g.:eldende, at selve altersym
bolet synes at have haft en meget per
sonlig betydning for Vedel, idet det 
findes brugt et par markante steder i 
hans private papirer. I det tidligere 
citerede sarnlingsbind findes nemlig 
(blad 39) et egenh.:endigt udkast til et 
aldrig i denne form29) udflbrt epita
fium over Vedels flbrste hustru Marie 
Svaning (dlbd 1578). Gravm.:elet t.:enk
tes smykket med talrige bibelcitater, 
hvoraf tre vedrlbrer alter og offer. Pa 
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kærlighedseventyr. Ofte valgte man 
sig imidlertid i almindelighed et mær
ke i overensstemmelse med sin natur 
og interesse og fØrte det jævnsides 
med et eventuelt våben (eller bo
mærke)28) . 

Impresaen bestod gerne i et valg
sprog i forbindelse med en figurlig 
fremstilling af valgsprogets mening -
altså en rebus (= skrevet med ting i 
stedet for med ord). Symbolet kunne 
i lighed med våbener anbringes på 
huse, klæder, bohave etc. En sådan 
impresa, der i nogen grad erstattede 
et adelsvåben og kendetegnede sin 
bærer som værende af klassisk lærdom, 
fantasi og smag, brugte altså mester 
Anders Vedel. Inspirationen hertil 
kan han evt. have fået på sine rejser 
i Tyskland, der fra Kejser Maximillian 
I's tid (1493-1519) havde rige emble
matiske traditioner. 

En gennemgang af emblemets figu
rer enkeltvis under stadig hensyntagen 
til renaissaneens symbollitteratur tje
ner i hØj grad til at styrke den her 
fremfØrte formodning. 

I renaissaneens emblemer forekom
mer det brændende alter ikke helt 
sjældent. Det optræder allerede i »Po
liphils drØm«, hvor det har betydnin
gen »at ofre« (fig. 7 og 8). I alle se
nere anvendelser bevarer alteret en 
nær tilknytning til gudsbegrebet -
således også hos Vedel. Udformningen 
afviger som regel fra Colonnas, idet 
det kasse formede eller runde romer
ske brændofferalter træder i forgrun
den, også i udpræget kristelig symbo
lik. Både med hensyn til udformning 
og betydning har Vedel altså med val
get af denne figur stået helt på den 
datidige traditions grund. Fig. 9 og 
10 belyser yderligere dette. 

Alterets forekomst i Anders SØren
sen Vedels impresa kan måske også 
give et fingerpeg om den eventuelle 

Anders SØrensen Vedels mærke 

9. Impresa for pave Marcelius II (død 
1555). I beskrivelsen hedder det bl. a.: 
. FØrstegrØden omkring alteret er ikke blot 
anbragt til øjenlyst, men til efterligning. 
Det er nemlig rimeligt at vise Gud, som 
vi skylder alt, taknemmelighed ved en 
gave«. Efter Typotius: Symbola divina et 
humana, I, pag. 33 og pI. 14 1602 (?). Kgl. 

Bibliotek. 

rigtighed af den i hans slægt ver
serende overlevering om, at mærkets 
udformning egentlig skyldes Tycho 
Brahe, på hvis studierejse til Tyskland 
Vedel fungerede som hovmester. We
gener tager i det hele ikke stilling 
hertil, men peger dog (s. 290, note 3) 
på, at en af varianterne (II) indehol
der en omskrift, »hvoraf Brahe selv i 
et eri tisk 'Øjeblik betjente sig«. 

På lignende måde kan det imidler
tid gØres gældende, at selve altersym
bolet synes at have haft en meget per
sonlig betydning for Vedel, idet det 
findes brugt et par markante steder i 
hans private papirer. I det tidligere 
citerede samlingsbind findes nemlig 
(blad 39) et egenhændigt udkast til et 
aldrig i denne form29) udfØrt epita
fium over Vedels fØrste hustru Marie 
Svaning (dØd 1578). Gravmælet tænk
tes smykket med talrige bibelcitater, 
hvoraf tre vedrØrer alter og offer. På 

255 



Per Hougaard 

den mest i\6jnefaldende plads indledes 
saledes: »Wi hattve it altere . .. « (Bre
vet til Hebra:erne XIII, 10 & 15-16). 
Endvidere ses (blad 45) kladden til et 
latinsk hyldestdigt til Christian IV 
(efter Wegener s. 210, note 12 dateret 
til ca. 1596). Heri hedder det bI. a.: 
» ••• summo stat fibris ara sacratis Deo 
••. « (= I hjertets dyb star et bra:n
dende alter helliget Gud). Denne 
sta:rkt personlige brug af altersymbo
let peger, i forbindelse med at impre
saen er en omarbejdelse af et a:ldre 
ma:rke, hen pa Vedel selv som ophavs
man den, selvom prioritetssp\6rgsmlUet 
stadig ma siges at hensta ul\6st. 

Slangen, der bider sig selv i halen, 
er impresaens mest karakteristiske be
standdel, idet slangekredsen er den 
vel nok hyppigst anvendte neo-hiero
glyf. Den betegner noget uden be
gyndelse og afslutning, noget stadig 
gentaget eller stedse fornyet. Saledes 
brugtes symbolet if\61ge Macrobius (ca. 
400 e. Kr.) af f\6nikierne som sindbil
lede pa kredslffJbet i natUl·en30). I Ho
rapollos hieroglyffer (I, 2) betyder det 
verden (= kosmos) (fig. 11), hvad der 
minder om nordboernes midgards
orm31). Fra Horapollo er symbolet 
na:sten ua:ndret overtaget af renais
sancens stj6rste symbolteoretiker Pierio 
Valeriano, hvis ka:mpeva:rk »Hierogly
phica«32) er ta:nkt som en materiale
samling til det universelle symbol
sprog. St9>rst udbredelse finder sIange
kredsen (f. eks. pa gravma:ler) som 
sindbillede pa evigheden eller, som 
hos Vedel, tiden. Fig. 10, 12 og 13 vi
ser eksempler pa anvendelsen i re
naissancen. Ogsa i vor tid bruges det; 
saledes skriver N iko Kazantzakis33 ): 

.Den mystiske slange, der bider sig 
selv i halen, la som en ring omkring 
mig. Jorden f\6der og forta:rer sine 
egne b\6rn, den f\6der igen og forta:rer 
igen. Et evigt kredsl\6bc. Vedel har 
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10. Talrige af renaissancens medailler b<e· 
rer neo·hieroglyfiske motiver. Her ses en 
medaille sH'let 1572 i anledning af Henrik 
IV af Frankrigs bryllup. Skuem~nten er 
et eksempel pi slangekredsens og alterets 
udbredelse i datidens symbolik. Efter J. 
J. Luckius: Sylloge numismatum elegan-

tiorum; s. 243; 1620. 

altsa truffet et tidstypisk valg med 
denne figur. 

Om arten af den blomstrende plan
te er det vanskeligt at udtale sig. Pa 
billedet fra 1578 ses en gr9>n va:kst 
med langagtige blade og sma gule fem
bladede blomster. Disse genfindes og
sa pa nogle af familiens segl fra langt 
senere tid, mens l\6vva:rkets udform
ning skifter. Et enkelt nyere segl 
(Rigsarkivet) vis er en palmegren. 

Der er altsa ingen holdepunkter for 
artsbetegnelsen rose, der anvendes i 
en nylig udkommen publikation34). 

Plantens udformning i vl1benet kun
ne maske henlede opma:rksomheden 
pa den gyldne gren, der har spillet en 
stor folkloristisk rolle35) og bI. a. na:v
nes i h:.neidens VI sang. 

Impresaens blomst henviser os i end
nu h\6jere grad til gisninger. Tidens 
religi\6se digtning betegnes som plan
tefattig og ingen af de deri forekom
mende arter synes at passeR6). 

Terpager bena:vner (med en tryk· 
fejl) blomsten: sane et )itatis servandce 
remedium - altsa »et sundhedsmid
del« eller .en la:geurt«. Sk9>nt en vis 
interesse for medicin kan spores i re
sterne af Vedels bibliotek (Walde, L. 
Nielsen), er denne tolkning dog na:p-

Per Hougaard 

den mest iØjnefaldende plads indledes 
således: »Wi hattve it altere . .. « (Bre
vet til Hebræerne XIII, 10 & 15-16). 
Endvidere ses (blad 45) kladden til et 
latinsk hyldestdigt til Christian IV 
(efter Wegener s. 210, note 12 dateret 
til ca. 1596). Heri hedder det bl. a.: 
» ••• summo stat tibris ara sacratis Deo 
••. « (= I hjertets dyb står et bræn
dende alter helliget Gud). Denne 
stærkt personlige brug af altersymbo
let peger, i forbindelse med at impre
saen er en omarbejdelse af et ældre 
mærke, hen på Vedel selv som ophavs
manden, selvom prioritetsspØrgsmålet 
stadig må siges at henstå ulØst. 

Slangen, der bider sig selv i halen, 
er impresaens mest karakteristiske be
standdel, idet slangekredsen er den 
vel nok hyppigst anvendte neo-hiero
glyf. Den betegner noget uden be
gyndelse og afslutning, noget stadig 
gentaget eller stedse fornyet. Således 
brugtes symbolet ifØlge Macrobius (ca. 
400 e. Kr.) af fØnikierne som sindbil
lede på kredslØbet i naIUl·en30}. I Ho
rapollos hieroglyffer (I, 2) betyder det 
verden (= kosmos) (fig. 11), hvad der 
minder om nordboernes midgårds
orm3l}. Fra Horapollo er symbolet 
næsten uændret overtaget af renais
saneens største symbolteoretiker Pier io 
Valeriano, hvis kæmpeværk »Hierogly
phica«32} er tænkt som en materiale
samling til det universelle symbol
sprog. Størst udbredelse finder slange
kredsen (f. eks. på gravmæler) som 
sindbillede på evigheden eller, som 
hos Vedel, tiden. Fig. 10, 12 og 13 vi
ser eksempler på anvendelsen i re
naissancen. Også i vor tid bruges det; 
således skriver Niko Kazantzakis33}: 

.Den mystiske slange, der bider sig 
selv i halen, lå som en ring omkring 
mig. Jorden fØder og fortærer sine 
egne bØrn, den fØder igen og fortærer 
igen. Et evigt kredslØb«. Vedel har 
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IO. Talrige af renaissancens medailler bæ· 
rer neo·hieroglyfiske motiver. Her ses en 
medaille slået 1572 i anledning af Henrik 
IV af Frankrigs bryllup. SkuemØnten er 
et eksempel på slangekredsens og alterets 
udbredelse i datidens symbolik. Efter J. 
J. Luckius: Sylloge numismatum elegan-

tiorum; s. 243; 1620. 

altså truffet et tidstypisk valg med 
denne figur. 

Om arten af den blomstrende plan
te er det vanskeligt at udtale sig. På 
billedet fra 1578 ses en grøn vækst 
med langagtige blade og små gule fem
bladede blomster. Disse genfindes og
så på nogle af familiens segl fra langt 
senere tid, mens lØvværkets udform
ning skifter. Et enkelt nyere segl 
(Rigsarkivet) viser en palmegren. 

Der er altså ingen holdepunkter for 
artsbetegnelsen rose, der anvendes i 
en nylig udkommen publikation34}. 

Plantens udformning i våbenet kun
ne måske henlede opmærksomheden 
på den gyldne gren, der har spillet en 
stor folkloristisk rolle35} og bl. a. næv
nes i Æneidens VI sang. 

Impresaens blomst henviser os i end
nu hØjere grad til gisninger. Tidens 
religiØse digtning betegnes som plan
te fattig og ingen af de deri forekom
mende arter synes at passeR6}. 

Terpager benævner (med en tryk· 
fejl) blomsten: sane et )itatis servandæ 
remedium - altså »et sundhedsrnid
dele eller .en lægeurt«. Skønt en vis 
interesse for medicin kan spores i re
sterne af Vedels bibliotek (Walde, L. 
Nielsen), er denne tolkning dog næp-



pe andet og mere end Terpagers per
sonlige mening. 

Hos Valeriano (p. 420) omtales mal
urt (absinthium) som sundhedens sym
bol. Malurt (artemisia absinthium L.) 
har fligede blade og gule blomster, 
der imidlertid har et noget andet ud
seende end maleriets. 

I stedet for at have en dybsindig 
teoretisk begrundelse er blomsten sna
re re et enkelt poetisk billede pa sund
heden, som man ogsa kan m9Xle det i 
tidens religi\6se digtning: 

Idag er vi stercke, karsk oc sund, 
imorgen vi leggis i Jordens grund, 
idag vi blomstrer, som Rosen r\6d, 
i morgen er d\6d. 
Tr\6st os, Herre, i saadan N\6d37). 

Betragtes ma:rket som en helhed, 
kunne man fristes til at la:gge en tre-

11. Slangesymbol for >verden« (= kos
mos) fra Horapollos hieroglyffer. Symbo
lernes udformning kan variere med kunst
neren; i stedet for den karakteristiske cir
kelform tra:ffes denne form ogs1l. i en 
ja:vnaldrende fransk udgave. Fra Joh. He
rold : Heyden Weldt; 1554; s. 136. Kg!. 

Bibliotek. 

Anders S(9rensen Vedels mcerke 

12. lmpresa tilegnet dronningen af Frank
rig, Maria af Medici, 1559. Valgsproget 
Iyder FATO PRUDENTlA MAJOR (= 
Klogskaben er st~rre end ska:bnen). Slan
gekredsen synes efter beskrivelsen at sym
bolisere s1l.vel klogskaben som tiden. Ef
ter Gabriel Symeon : Les Devises Hc
roiques et Morales; s. 10; 1559. Kg!. Bi-

bliotek. 

enighedssymbolik i det, idet det over
fladisk minder om det i kirkekunsten 
ga:ngse treenigheds-sindbillede38). 

Imidlertid var trekanten ikke al
mindeligt brugt i denne betydning pi 
Vedels tid, ligesom den senere optra:
der i la:rd symbolik uden umiddelbar 
hentydning til treenigheden. Siledes 
ses den indesluttende en halvmine i 
Schulins viben fra 1731 39). 

Endelig er trianglen ogsi i den pe
riode, hvor den hyppigst anvendtes i 
kirkelig symbolik, blevet brugt som 
billede pi andre trefoldighedsbegre
ber end det kristne - £. ex. tremagts
alliancer40) . 

Skal man alligevel vove en samlet 
tydning af impresaen, kan tiden (sI an
gen) opfattes som det forbindende led 
mellem det jordiske (blomsten) og det 
himmelske (alteret). 

Det her behandlede materiale viser 
en side af nationalhistorikeren Vedels 
kontakt med europa:isk andsliv og gi
ver udtryk for en dyb religi\6sitet -
f\6rst og fremmest en evighedsla:ngsel, 
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pe andet og mere end Terpagers per
sonlige mening. 

Hos Valeriano (p. 420) omtales mal
urt (absinthium) som sundhedens sym
bol. Malurt (artemisia absinthium L.) 
har fligede blade og gule blomster, 
der imidlertid har et noget andet ud
seende end maleriets. 

I stedet for at have en dybsindig 
teoretisk begrundelse er blomsten sna
rere et enkelt poetisk billede på sund
heden, som man også kan mØde det i 
tidens religiØse digtning: 

Idag er vi stereke, karsk oe sund, 
imorgen vi leggis i Jordens grund, 
idag vi blomstrer, som Rosen rØd, 
i morgen er dØd. 
TrØst os, Herre, i saadan NØd37). 

Betragtes mærket som en helhed, 
kunne man fristes til at lægge en tre-

Il. Slangesymbol for .verden« (= kos
mos) fra Horapollos hieroglyffer. Symbo
lernes udformning kan variere med kunst
neren; i stedet for den karakteristiske cir
kel form træffes denne form også i en 
jævnaldrende fransk udgave. Fra Joh. He
rold : Heyden Weldt; 1554; s. 136. Kg!. 

Bibliotek. 

Anders SØrensen Vedels mærke 

12. lmpresa tilegnet dronningen af Frank
rig, Maria af Medici, 1559. Valgsproget 
lyder FAT O PRUD EN TIA MAJOR (= 
Klogskaben er større end skæbnen). Slan
gekredsen synes efter beskrivelsen at sym
bolisere såvel klogskaben som tiden. Ef
ter Gabriel Symeon : Les Devises Hc
roiques et Morales; s. 10; 1559. Kg!. Bi-

bliotek. 

enighedssymbolik i det, idet det over
fladisk minder om det i kirkekunsten 
gængse treenigheds-sindbillede38). 

Imidlertid var trekanten ikke al
mindeligt brugt i denne betydning på 
Vedels tid, ligesom den senere optræ
der i lærd symbolik uden umiddelbar 
hentydning til treenigheden. Således 
ses den indesluttende en halvmåne i 
Schulins våben fra 1731 39). 

Endelig er trianglen også i den pe
riode, hvor den hyppigst anvendtes i 
kirkelig symbolik, blevet brugt som 
billede på andre trefoldighedsbegre
ber end det kristne - f. ex. tremagts
alliancer40) . 

Skal man alligevel vove en samlet 
tydning af impresaen, kan tiden (slan
gen) opfattes som det forbindende led 
mellem det jordiske (blomsten) og det 
himmelske (alteret). 

Det her behandlede materiale viser 
en side af nationalhistorikeren Vedels 
kontakt med europæisk åndsliv og gi
ver udtryk for en dyb religiØsitet -
fØrst og fremmest en evighedslængsel, 
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Per H ougaard 

der er vor tid fremmed. Omarbejdel
sen af emblemet i retning af det mere 
imposante og den i\i>jnefaldende an
bringelse pi portnettet viser, i forbin
delse med, IlVad vi eHers ved om Ve
dels livsf\i>relse, en moderne, men m a
ske lidt pretenti\i>s personlighed, hvis 
indstilling pr;egedes af de adelige kred
se, hall f;erded es i, og som hans sene 
e ftersl;egt kom til at tilh\i>re. 

Noter og henvisninger 
I) A. Fabritius: Danmarks Riges Adel; 

1946; s. 56. 
2) J . Tlahl: SIa:gtebog over Afkommet af 

Christjern Nielsen .... , 13., 14., 16. 
Hefte (= Sla:gtebog over Afkommet 
af Anders S~rensen Vedel); 1896; s. 
130-31. 

3) Ch1'- C. L. v. Castenskiold: Supple
ment tiI Lexicon over adelige Fami
lier i Danmark, Norge og H ertug
d~mmerne; 1872; s. 82, Bl'icka: Dansk 
Biografisk Lexikon VII, 274. 

4) Rigsarkivets seglsamling (borgerlige 
familier) har fern eksempler herp~. 

5) P. B. Grandjean: Dansk Heraldik; 
1919; s. 54-55. 

6) Danmarks Adels Arbog XXVI; 1909. 
Det vidner om mangel p~ forst~else 

af ma:rkets latinsk-humanistiske ka
rakter, at bogstaveme D S T er tegnet 
gotiske! Det samme er tilfa:ldet p~ 
Emil Vedels og Aage Tledels storkors
v1ibener fra 1900 og 1949 i Frederiks
borg Slotskirke. 

7) P. Reitzel: Danske h eraldiske Exlibris; 
1943; fig. 28 og s. 20. H er er ejer
indens, grevinde A. Ahlefeldt-Laur
vigens sla:gtsforhold gaIt angivne; se 
D.A.A. LIX, s. 11 og 443. 

8) C. F. Wegener: Historiske Efterret
ninger om Anders S~rensen Vedel .. ; 
3. udg. 1851; s. 163, note 8. Til denne 
udgave henf~rer alle referencer tiI 
Wegener i artiklen. 

9) A. Thiset og P. L. Wittrup: Nyt dansk 
Adelslexicon; 1906; s. 309. 
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10) C. G. Homeyer: Die Haus- und H of
marken; 1870; s. 34. 

11) Hans Krag: Gamle Seglmerker. Hed
mark Slektshistorielags Tidsskrift V, 
8; 1963; s. 224-225. 

12) Car I Dumreicher: Danske Exlibris fra 
det 16. og 17. Aarhundrede; Aarbog 
for Bogvenner, VII, 1923; s. 30-32, 
O. Walde: Storhetstidens Litterlira 
Krigsbyten ; 1920; 11, 334. 

13) L. Nielsen : Danske Privatbiblioteker 
gennem Tideme; 1946; I, 51, 
Ka talog over Ingeni~r Oscar Ekmans 
og fru Lia Ekmans Bogsamling; 1965; 
s. 157-159. 

14) Kgl. Bibl. MSS Veil. Additamenta 
No. 121 4to; blad 42. Cfr. Wegener 
s. 163, note 8. 

15) Delectent alios opes, 
Delectent alios delitia: noua:: 

Hunc ducat fauor, ilium honor, 
et ceu quemq; animus fert, bona 
sic amet, 

Qme mundus dubia vice, 
Et spargit manibus Fors temerariis, 

Vita: cursum ego transfigam, 
Fretus sorte mea, quam dederit 
Deus, 

Atq; his omnibus, unica 
Sancta: dogmata legis sacra 
pr;eferam. 

Delectent ea me foris, 
Delectent domi, & in vita': operis 
meis, 

Ac in mortis agone, me 
Ducant tramite recto ad superas 
domos, 

Atq; a: tern a velut manent, 
AEtemis cumulabunt itidem bonis. 

16) J;evnf~r SO/lIS Larsens bema:rkning 
om emblematas anvendelse, i Aarbog 
for Bogvenner VII; 1923; s. 82. 

17) Nr. 1230; beskrevet hos Wegener s. 
99, note 25. Farvereproduktion i: Be
r~mte Danske Ma:nd; Kunstmappe I 
udg. af Tidsskriftet Danmark; 1943. 
Om Wedels ikonografi i ~vrigt se: 
P. B. C. Westergaard: Danske Por
tra:tter i Kobberstik, Litografi og Tra':
snit; 1934; nr. 12676-12684. 

18) Jeg skylder universitetslektor Thure 
Hastrup tak for hja:lp med en dansk 

Per H ougaard 

der er vor tid fremmed. Omarbejdel
sen af emblemet i retning af det mere 
imposante og den iØjnefaldende an
bringelse på portrættet viser, i forbin
delse med, hvad vi ellers ved om Ve
dels livsførelse, en moderne, men må
ske lidt pretentiØs personlighed, hvis 
indstilling prægedes af de adelige kred
se, han færded es i, og som hans sene 
e fterslægt kom til at tilhØre. 

Noter og henvisninger 
I) A. Fabritius: Danmarks Riges Adel; 

1946; s. 56. 
2) ] . Vahl: Slægtebog over Afkommet af 

Christjern Nielsen .... , 13., 14., 16. 
Hefte (= Slægtebog over Afkommet 
af Anders Sørensen Vedel); 1896; s. 
130-31. 

3) Ch1'. C. L. v. Castenskiold: Supple
ment til Lexicon over adelige Fami
lier i Danmark, Norge og H ertug
dØmmerne; 1872; s. 82, Bl'jeka: Dansk 
Biografisk Lexikon VII, 274. 

4) Rigsarkivets seglsamling (borgerlige 
familier) har fem eksempler herpå. 

5) P. B. Grandjean: Dansk Heraldik; 
1919; s. 54-55. 

6) Danmarks Adels Arbog XXVI; 1909. 
Det vidner om mangel på forståelse 
af mærkets latinsk-humanistiske ka
rakter, at bogstaverne D S T er tegnet 
gotiske! Det samme er tilfældet på 
Emil Vedels og Aage TIedels storkors
våbener fra 1900 og 1949 i Frederiks
borg Slotskirke. 

7) P. Reitzel: Danske h eraldiske Exlibris; 
1943; fig. 28 og s. 20. H er er ejer
indens, grevinde A. Ahlefeldt-Laur
vigens slægtsforhold galt angivne; se 
D.A.A. LIX, s. Il og 443. 

8) C. F. Wegener: Historiske Efterret
ninger om Anders Sørensen Vedel .. ; 
3. udg. 1851; s. 163, note 8. Til denne 
udgave henfører alle referencer til 
Wegener i artiklen. 

9) A. Thiset og P. L. Wittrup: Nyt dansk 
Adelslexicon; 1906; s. 309. 
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10) C. G. Homeyer: Die Haus- und H of
marken; 1870; s. 34. 

Il ) Hans Krag: Gamle Seglmerker. Hed
mark Slektshistorielags Tidsskrift V, 
8; 1963; s. 224-225. 

12) Carl Dumreieher: Danske Exlibris fra 
det 16. og 17. Aarhundrede; Aarbog 
for Bogvenner, VII, 1923; s. 30-32, 
O. Walde: Storhetstidens Litterlira 
Krigsbyten ; 1920; II, 334. 

13) L. Nielsen: Danske Privatbiblioteker 
gennem Tiderne; 1946; I, 51, 
Ka talog over Ingeniør Oscar Ekmans 
og fru Lia Ekmans Bogsamling; 1965; 
s. 157-159. 

14) Kgl. BibI. MSS Vell. Additamenta 
No. 121 4to; blad 42. Cfr. Wegener 
s. 163, note 8. 

15) Delectent alios opes, 
Delectent alios delitiæ nouæ: 

Hunc ducat fauor, illum honor, 
et ceu quemq; ani mus fert, bona 
sic amet, 

Quæ mundus dubia vice, 
Et spargit manibus Fors ternerariis, 

Vitæ cursum ego transfigam, 
Fretus sorte mea, quam dederit 
Deus, 

Atq; his omnibus, unica 
Sanctæ dogmata legis sacra 
præferam. 

Delectent ea me foris, 
Delectent domi, & in vitæ operis 
meis, 

Ac in mortis agone, me 
Ducant tramite recto ad superas 
domos, 

Atq; æterna velut manent, 
AEternis cumulabunt itidem bonis. 

16) Jævnfør SO/tIS Larsens bemærkning 
om emblematas anvendelse, i Aarbog 
for Bogvenner VII; 1923; s. 82. 

17) Nr. 1230; beskrevet hos Wegener s. 
99, note 25. Farvereproduktion i: Be
rømte Danske Mænd; Kunstmappe I 
udg. af Tidsskriftet Danmark; 1943. 
Om Wedels ikonografi i øvrigt se: 
P. B. C. Westergaard: Danske Por
trætter i Kobberstik, Litografi og Træ
snit; 1934; nr. 12676-12684. 

18) Jeg skylder universitetslektor Thure 
Hastrup tak for hjælp med en dansk 



Anders S~rensen Vedels l1uerk e 

13. Eksempel poi samspil mellem voiben og impresaer. Man ser tillige, hvorledes im
presav<esenet udartede og for en periode ganske overstdlede de heraldiske kendetegn. 
Blandt de tolv slangeimpresaer ses ogsa slangekredsen, som symboliserer NUNQUAM 
DEFICIET (= Den h!!lrer aldrig op). Efter Joh. Palatius: Aquila inter lilia .... ; 

s. 349; 167l. Kg!. Bibliotek. 

formulering, der gengiver dette valg
sprogs dobbelttydighed. 

19) Til sammenligning kan f!!llgende re
naissancevoiben tjene: I guldfelt en 
sort glorieb<erende dobbelt!!lrn inde
sluttet i en bloi/S!illv cirkelformet he
raldisk sky. Det f!!lrtes af Karl V's l<e
rer i astronomi, dr. Peter Apianus 
(1495-1552) som comes palatini. Cfr.: 
H. C. Str6hl: Heraldischer Atlas, 
1899; Tv!. XXXVII. 

20) (Seglet anbragt over · underskriften) 
Ribe bispearkiv (C 4-894), pakken: 
domkapitIets adkomster 1503-1667, 
l<eg domkirken, dok. vedr. kirketien
den af Ansager, dateret 3. pinsedag 
1590. 
(Underskriften an bragt over seglet) 

Ribe bispe;ukiv (C4-86), pakken Ribe 
domkirke, la:g: ad Reg. nr. 7. capsa 
31 pk. 15 nr. 13 1492-1755, dateret 
8. januar 1596. 
En forel~big underS!ilgelse af relevan t 
materiale i Rigsarkivet har derimod 
ikke givet positivt resultat. 
Ejendommeligt nok synes Vedel ikke 
at have udnyttet den n<erliggende 
mulighed at bruge sit m<erke som 
bogtrykkerma:rke poi de publikatio
ner, der 1591-92 udgik fra hans pri
vate bogtrykkeri i Ribe - i hvert til
f<elde ses in tet soidan t poi de otte be
varede tryk herfra. Cfr.: L. Nielsen: 
Dansk Bibliografi 1551-1600; 1931-
33; nr. 331, 948, 1475, 1611 , 1613, 
1618, 1622, 1655. 
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Anders SØrensen Vedels m ærk e 

13. Eksempel på samspil mellem våben og impresaer. Man ser tillige, hvorledes im
presavæsenet udartede og for en periode ganske overstrålede de heraldiske kendetegn. 
Blandt de tolv slangeimpresaer ses også slangekredsen, som symboliserer NUNQUAM 
DEFICIET (= Den hører aldrig op). Efter Joh. Palatius: Aquila inter lilia .... ; 

s. 349; 167l. Kgl. Bibliotek. 

formulering, der gengiver dette valg
sprogs dobbelttydighed. 

19) Til sammenligning kan følgende re
naissancevåben tjene: I guldfelt en 
sort gloriebærende dobbeltørn inde
sluttet i en blå/sølv cirkelformet he
raldisk sky. Det førtes af Karl V's læ
rer i astronomi, dr. Peter Apianus 
(1495-1552) som comes palatini. Cfr.: 
H. G. Str6hl: Heraldischer Atlas, 
1899; Tvl. XXXVII. 

20) (Seglet anbragt over · underskriften) 
Ribe bispearkiv (C 4-894), pakken: 
domkapitlets adkomster 1503-1667, 
læg domkirken, dok. vedr. kirketien
den af Ansager, dateret 3. pinsedag 
1590. 
(Underskriften an bragt over seglet) 

Ribe bispe;ukiv (C4-86), pakken Ribe 
domkirke, læg: ad Reg. nr. 7. capsa 
31 pk. 15 nr. 13 1492-1755, dateret 
8. januar 1596. 
En foreløbig undersøgelse af relevant 
materiale i Rigsarkivet har derimod 
ikke givet positivt resultat. 
Ejendommeligt nok synes Vedel ikke 
at have udnyttet den nærliggende 
mulighed at bruge sit mærke som 
bogtrykkermærke på de publikatio
ner, der 1591-92 udgik fra hans pri
vate bogtrykkeri i Ribe - i hvert til
fælde ses in tet sådan t på de otte be
varede tryk herfra. Cfr.: L. Nielsen : 
Dansk Bibliografi 1551-1600; 1931-
33; nr. 331 , 948, 1475, 1611 , 1613, 
1618, 1622, 1655. 
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Anders S~rensen Vedels ma:rke 

Uden D S T og monogram brugtes 
form I som bogtrykkerma:rke af Mau
"its Sax i Sor~ 1627 (M. Haugsted: 
lEldl:e danske bogtrykker- og forl;eg
gcnmerker, Fund og Forsk. 1955: s. 
45-46). 

21) Kong Svend Harald~n Tiuve-Sk<i!g .. 
af Anders S~vrin~n Vedel; 1705. 

22) P. Terpager: Ripa: Cimbrica: seu ur
bis Ripensis in Cimbria sita: descrip
tio; 1736; s. 541. 

23) Matth. Galthen : Beskrivelse over 
Kipbsta:den Ribe ... ; 1792; s. 70. 

24) F~lgende oversigtsva:rker er benyttet: 
L. Volkmann: Bilderschriften der Re
naissance; 1923, 
E. Iversen: Renaissancens Hieroglyf
studier; Fund og Forskning 1958/59, 
E. Iversen: The Myth of Egypt and 
its Hieroglyphs in European Tradi
tion; 1961. 

25) Sidst oversat 1950: G. Boas: The 
Hieroglyphics of HorapolIo; BolIin 
gen Series XXIII. Indledningen gi
ver gode oplysninger om den religi~se 
(neo -p latoniske) baggrund for em
blem·interessen. 

26) Her f~lges Volkmann og Iversen ; 
Leon Dorez: Des Origines et de la 
Diffusion du Songe de Poliphile; 
Etudes Aldines 11, R evue des Biblio
theques VI; 1896, n a:vner ikke denne 
kilde. 

27) F. eks. billedet . H omers Apotheose«; 
efr. : R. Descharnes: The World of 
Salvador Dali; 1962; s. 175 . 

28) Volkmann s. 49; cf.: Nordisk Leksi
kon for Bogva:sen; 1951--62; I , 269-
70. Et af impresalitteraurens kendte
ste va:rker, Geronimo R uscelli : Irn
prese Illustri ; 1564, afbilder b~de im
presaer og v~bener. 

29) P. Terpager: In scriptiones Ripenses; 
1702; s. 30-31 giver en anden tekst. 
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30) L. Milller: Religi~se Symboler af 
Stierne-, Kors- og Cirkel-Form hos 
Oldtidens Kulturfolk; Kg\. dan. Yid. 
Selsk. Skr. 5. R a:kke, 3. Bd. 1864; s. 
80. 

31) B. Gr~ndal: Orme og Ormegaarde i 
de nordiske Oldskrifter ; Aarbpger for 
nordisk Oldkyndighed og Historie 
1869; s. 230. Cfr. ogs~: Nordisk Ex
libris Tidsskrift; II, 62; 1947-48. 

32) Hieroglyphica, sive de saeris a:gyptio
rum ., .. litteris eomentarij .. ; 1567; 
s. 103-04. Ch.: Boas s. 53-54. 

33) Niko Kazantzakis: Spit for mig Zor
bas; (Pios Billigbpger); 1964; s. 164. 

34) E. O. A. H edegaard: Danske heraldi
ske Offieers-Exlibris; 1965; s. 51. 

35) Sir John G. Frazer: The Golden 
Bough; 1890 etc. 

36) C. Raunki<er: Plantern e i den Reli
gi~se Digtning, isa:r Salmedigtningen; 
1931; s. 182. 

37) Af Hans Raffn (1569-1625); verset er 
trykt 1620, men er oversat fra B asilius 
F6rtsch (d~d 1619) : Geistliehe Wasser
quelIe; 1615. Cfr.: C. J. B randt og 
L. Helweg: Den Danske Psalmedigt
ning; 1846; nT. 288 v. 6 og A. Fischer: 
Das deutsehe evangelische Kirchen
lied ... ; 1904; I, 22. 

38) H . R. Fabricius: Dansk Kirkekunst ; 
1941; s. 116, 117. Ch.: H eraldisk Tids
skrift 11, nT. 13, s. 149; 1966. 

39) Nyt Dansk Adelslexikon s.256; Storek: 
pI. 86. Schulin var pra:ste~n og som 
Vedel akademisk uddannet. 

40) Cfr.: Numismatisehe Zeitung; 36 Jahr
gang no. 19; 1869; C. A. Ossbahr: 
Mynt oeh Medaljer slagne for fram 
mande Makter ... ; 1927; nT. 146, 188 
og 189, samt: E. Pfleging: Revolutio
n ens symboler i rattshistoriens belys· 
ning; fig. 3; Ord oeh Bild side 442; 
1948. 

Anders SØrensen Vedels mærke 

Uden D S T og monogram brugtes 
form I som bogtrykkermærke af Mau
,'its Sax i Sorø 1627 (M. Haugsted: 
Æ ldl:e danske bogtrykker- og forlæg
gennærker, Fund og Forsk. 1955: s. 
45-46). 

21) Kong Svend HaraldS5Øn Tiuve-Skæg .. 
af Anders SøvrinS5Øn Vedel; 1705. 

22) P. Terpager: Ripæ Cimbricæ seu ur
bis Ripensis in Cimbria sitæ descrip
tio; 1736; s. 541. 

23) Matth. Galthen : Beskrivelse over 
KiØbstæden Ribe ... ; 1792; s. 70. 

24) FØlgende oversigtsværker er benyttet: 
L. Volkmann: Bilderschriften der Re
naissance; 1923, 
E. Iversen: Renaissancens Hieroglyf
studier; Fund og Forskning 1958/59, 
E. Iversen: The Myth of Egypt and 
its Hieroglyphs in European Tradi
tion; 1961. 

25) Sidst oversat 1950: G. Boas: The 
Hieroglyphics of Horapollo; Bollin 
gen Series XXIII. Indledningen gi
ver gode oplysninger om den religiØse 
(neo -p latoniske) baggrund for em
blem·interessen. 

26) Her følges Volkmann og Iversen ; 
Leon Dorez: Des Origines et de la 
Diffusion du Songe de Poliphile; 
Etudes Aldines II, R evue des Biblio
theques VI; 1896, n ævner ikke denne 
kilde. 

27) F. eks. billedet . H omers Apotheose«; 
cfr. : R. Descharnes: The World of 
Salvador Dali; 1962; s. 175 . 

28) Volkmann s. 49; cf.: Nordisk Leksi
kon for Bogvæsen; 1951--62; I , 269-
70. Et af impresalitteraurens kendte
ste værker, Geronimo R uscelli : Im
prese Illustri ; 1564, afbilder både im
presaer og våbener. 

29) P. Terpager: In scriptiones Ripenses; 
1702; s. 30-31 giver en anden tekst. 
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30) L. Muller: ReligiØse Symboler af 
Stierne-, Kors- og Cirkel-Form hos 
Oldtidens Kulturfolk; Kg\. dan. Vid. 
Selsk. Skr. 5. R ække, 3. Bd. 1864; s. 
80. 

31) B. GrØndal: Orme og Ormegaarde i 
de nordiske Oldskrifter ; AarbØger for 
nordisk Oldkyndighed og Historie 
1869; s. 230. Cfr. også: Nordisk Ex
libris Tidsskrift; II, 62; 1947-48. 

32) Hieroglyphica, sive de sacris ægyptio
rum ., .. litteris comentarij .. ; 1567; 
s. 103-04. Cfr.: Boas s. 53-54. 

33) Niko Kazantzakis: Spil for mig Zor
bas; (Pios Billigbøger); 1964; s. 164. 

34) E. O. A. H edegaard: Danske heraldi
ske Officers-Exlibris; 1965; s. 51. 

35) Sir John G. Frazer: The Golden 
Bough; 1890 etc. 

36) C. Raunkiær: Plantern e i den Reli
giøse Digtning, især Salmedigtningen; 
1931; s. 182. 

37) Af Hans Raffn (1569-1625); verset er 
trykt 1620, men er oversat fra B asilius 
F6rtsch (død 1619) : Geistliche Wasser
quelle; 1615. Cfr.: C. J. B randt og 
L. Helweg: Den Danske Psalmedigt
ning; 1846; IlT. 288 v. 6 og A. Fischer: 
Das deutsche evangelische Kirchen
lied ... ; 1904; I, 22. 

38) H . R. Fabricius: Dansk Kirkekunst ; 
1941; s. 116, 117. Cfr.: H eraldisk Tids
skrift II, IlT. 13, s. 149; 1966. 

39) Nyt Dansk Adelslexikon s.256; Storck: 
pI. 86. Schulin var præstesøn og som 
Vedel akademisk uddannet. 

40) Cfr.: Numismatische Zeitung; 36 Jahr
gang no. 19; 1869; C. A. Ossbahr: 
Mynt och Medaljer slagne for fram 
mande Makter ... ; 1927; IlT. 146, 188 
og 189, samt: E. Pfleging: Revolutio
n ens symboler i rattshistoriens belys· 
ning; fig. 3; Ord och Bild side 442; 
1948. 



[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og 
til ikke- kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt 
fremstilling af  kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.

[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og 
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.

[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för 
icke- kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal. 

[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for 
non- commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies 
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.
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