H E R A L D I SK T I D SSKR I F T
B I N D 2 • N R 16 • 19 6 7 • S I D E 2 6 3 , 2 7 9

Norsk slekthistorie og heraldikk
L[eif] P[åhlsso]n

S O C I E TA S H E R A L D I C A S C A N D I N AV I C A
Heraldisk Selskab • Heraldinen Seura • Skjaldfræðafélagið
Heraldisk Selskap • Heraldiska Sällskapet

O

Norsk slektshistorie og heraldikk

NSDAGEN den 24 maj 1967 invig
des i närvaro av H. M. Konung Olav
V å Universitetsbiblioteket i Oslo utställ
ningen »Norsk slektshistorie og heraldikk»
av statsrådet och chefen för Kgl. Kirke
og undervisningsministeriet Kjell Bonde
vik. SHS representerades genom Rolf Du
Rietz och signaturen, från Uppsala- och
Göteborgs-avdelningarna.
Utställningen
var anordnad gemensamt av den 1966 40årsjubilerande Norsk Slektshistorisk For
ening, Riksarkivet och Universitetsbiblio
teket genom en utställningskommitte be
stående av rektor C. S. Schilbred, ord
förande, overingeniS!)r Jprgen Glpersen,
instituttssjef Jonas fansen, arkivkonsulent
Sigurd Engelstad och stud. jur. Hans
Cappelen, medan riksarkivets utställning
av vapensigill m. m. var arrangerad av
fprstearkivar Hallvard Trcetteberg.
För utställningen disponerades tre stora
rum, varav ett helt för riksarkivets »He
raldikk og seg! 1265-1967». För denna
förelåg en stencilerad resonerande katalog
av Tra:tteberg. Vad som väl där främst
tilldrog sig ett berättigat intresse var en
monter med fotografier av Lpvenskiold
sigill från 17-1800-talen, samlade av dr.

phil. Herman L. Lpvenskiold (medlem av
SHS). Denne har utexperimenterat en
metod för avgjutning och -fotografering
av sigill för det norska riksarkivets räk
ning och kunde man flerstädes i montrar
na finna prov därpå; ett problem har ju
hittills varit att i fotografi och tryck få
sigillavtryck tydliga nog. Av adelspatent
för den officiellt s. k. avskaffade adeln i
Norge utställdes konung Hans' (sv. Johan
Il) av 1505 för Niels SvendssS!)nn (Torden
stjerne, Lystrup-slekten) och Frederik IV:s
1703 för Oluf von Lasson, 1717 för Jens och
Christian WernerssS/)nn Werenskiold och
1726 för Vilhelm von Ulrichsdal. Bland
manuskript märktes »Assessor Ivar Hirtz
holms norske våpenbok» ca 1675-93, Bur
man-Beckers kopior av • Våpentegninger
etter epitafier i kirker i Tpnsberg» och
• Birgitte Knudsdatter Seeblads (16341703) norske våpenbok» från andra hälf
ten av 1600-talet samt rektorn i Oslo,
senare prosten Paul Tranes stambok, vä
sentligen från hans studietid vid utländ
ska universitet 1602-1607 (avskrift av ori
ginal i Det Kg!. Bibliotek, Kpbenhavn).
Dessutom exponerades ett urval heral
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disk och i synnerhet genealogisk littera
tur; i dag finnas omkring 1700 norska
släktmonografier - en imponerande siff
ra, där vi svenskar nog ligga i lä (där
emot tror jag mig vara berättigad sakna
norska motsvarigheter till våra samlings
verk såsom adelns ättartavlor, herdamin
nena samt örnbergs och Elgenstiemas
släktkalendrar).
Därmed har jag kommit in på avdel
ningen »genealogica», som var uppställd
efter såväl regionala som yrkesmässiga
grunder. Ett av de bästa exemplen på. det
grafiska framställningssättet var H. L.
Lf.')venskiolds och Trrettebergs stamtavla
över adliga ätten Lf.')venskiold (jfr HT 15:
246). I anslutning härtill stodo två mon
trar med »använd heraldik» - vapensil
ver, -porslin, -exlibris etc. För det smak
fulla urvalet svarade Hans Cappelen.

Tyvärr förelågo endast några stencile
rade orienteringar och ingen tryckt kata
log, men eljest får man giva de norska
vännerna det bästa betyg för den väl
ordnade utställningen; då den närmast
hade en historisk inriktning, förklarar väl
detta att prov på nutida norsk kommunal
och militär heraldik saknades. Att en dy
lik betyder mycket för allmänhetens in
tresse för dessa vetenskaper, är säkert, i
synnerhet som den uppmärksammades av
massmedia. Må jag sluta med att citera
en passus i den norska televisionens in
tervju med Norges äldsta aktiva släkt
forskarinna: »Kan man egentligen leva på
genealogien?» - »Nej, man kan blott dö
på den», replikerade den 93-å.riga fröken
Tandberg. »Och så berikar den livet•,
skulle man vilja tillägga.
L.P-n
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