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N Ylitteratur om heraldik
Heraldikkens fortid

Tidsskrifter

R . Broby-Johansen: Oldnordiske sten biliIlustrationer; Gylleder, 184 sider, mest illustrationer;
Ugleb~ger 1967; Dkr. 19.75.
dendals Uglebøger
tit/en siger,
D enne bog handler, som titlen
om klipperelieffer, h elleristninger og billedsten fra Nordens oldtid. Dens tekst,
dens illustrationer, og især
is;er dens kombin a tion af disse sidste, er si
så fyldt med
Broby-Johansen s se-evn e og tankelyn, at
man bliver ganske stakåndet
stakmdet under læsla:sningen.
Nar bogen nævnes
Når
na:vnes h er, er de t fordi den
ogsil, blandt mange andre mægtige
også,
mregtige udsigter, åa bner e t perspektiv til præ-heraldikprce-heraldikken. Mange cen trale heraldiske figurer
har jo haft en fortid som billed rnærker
mrerker
før
f~r
h eraldikken-i -sn æver-forstand
a:ver-forstand fØrte
f~rte
dem videre. Men hvor lang har d enne
fortid været?
va:ret? Og h vilke.
vilke • betydninger .« har
man lagt i mrerkern
mærkern e? Oldnordiske stenbilleder bidrager til a t belyse disse uhyre
sp~rgsmal. Hvad det første
f~rste a f
fa:ngslende spørgsmål.
fængslende
dem angår,
angar, kan der ikke va:re
være tvivl
tvivlom,
om,
at brug af billedrnærker
billedma:rker som hjul, ham tra:, båd
bad , Økse,
~kse, ligearm et kors,
m er, spiral , træ,
hjulkors, dobbeltkors, korset kors, knud e,
l~ve og fle re
h ånd
and , horn, hjortevi, h est, lØve
andre lign ende i Skandinavien ka n . doku m enteres.
enteres« i vikingetid, jern alder og bronzealder, ja stenalder.
E r vi længere
lrengere ude end vi kan bunde?
bun de?
Ogsa den h elt traditionelle h eraldik k an
Også
imidlertid h ente in spiration hos BrobyJ oh an sen . Han peger p å,
a, a t horn ene p åa
n ord iske bronzealderhj elme, kendt fra
jord fund (f. eks. Viksø)
Vik~) og p å
a klippebilabninleder, ikke ende r i spidser, m en i åbninger, . fa tninger .,
«, tyd eligvis til anbringelse
a f noget. Majløv
Majl~v og blomster? spørger
sp~rger h an .
Eller fj er!
erl udbryder heraldikeren . Vi har
alle undret os over, a t d e i Skandinavien
sa almindelige • vesselhorn.
så
vesselhorn« i reglen ikke
ender i spidser, m en i en slags tragte. M åarer ved en forkl aring. For
ske er vi her n ær
ofte er d er jo an bragt en eller fl ere fjer i
vesselhornenes tragte. Har vesselhorn
vesselhornene
en e
aner tilbage til bronzealderen?
S. T.A.

Hvor mange h eraldiske tidsskrifter fin des der?
IOD-årige
P åa tysk udsendes det snart 100-arige
kvartalsskrift Der H ero ld og Ottfried Neubeckers n yligt startede D er T appert, samt,
seks gange om året,
aret, det Østrigske
~strigske Der Adler (som også
ogsa n ærmer
a:rmer sig de hundrede).
P åa fran sk kommer det belgiske m ånedsanedsskrift Le Parchemin og det luxembourgske åa rsskrift Co llection les Amis de I'Histoire. D erimod publiceres der ikke a:rkeligt nok og meget beklageligt m ærkeligt
noget h eraldisk tidsskrift i selve Frankrig.
D et schweiziske kvartals- og årsskrift
arsskrift Archivum H era ldicum er dels på
pa fransk , dels
p åa tysk, d els engang imellem p åa italiensk.
Pa italiensk udsend es vistnok tillige RiPå
vista Araldica.
I Storbritaninen udkommer kvartalsskrifterne The Coat of Arms
The
H era ldry Gazette og det skotske Th e Armorial. I Holland D e Nederlandsche
Leeuw. I Spanien Hidalf!.uia, og i PortuArmas e T roft!!LS
roft!us (som skal va:re
være blandt
gal Annas
de bedste af de h er n ævnte
a:vnte blade). Det
giver, m ed Heraldisk Tidsskrift. fjorten
Maske er
h eraldiske tidsskrifter i Europa. Måske
der flere.
Der er i alle fald opimod et lignende
antal uden for Europa. De Forenede Stater kan stille m ed (bl. a .?) kvartalsskriftern e Th e Flag Bulletin og Th e Augustan
Quarterly.. I Sydafrika grundlagdes for
nogle år
ar siden tidsskriftet Arma, som skriogsi afrikaans,
yes p åa engelsk og muligvis også
ves
og i 1966 fik ogsi
også Australien sit eget h eraldiske blad, The Escutcheon, planlagt
til at udsendes fire gange om året.
aret. Hertil
kommer en række
ra:kke m ellem- og sydamerikanske tidsskrifter, i Mexico, Brasil, Peru
m. m. Alt i alt skal d er nok være
vrere 25-30
ren t h eraldiske tidsskrifter i verden.
Men m ange p eriodica der koncentrerer
sig om andre ting - a lmen historie, 10kal- , kultur-, militærmilitrer- og p ersonalhistorie
- bringer und ertiden h eraldiske artikler.
Det gælder
ga:lder især
isrer de gen ealogiske, såsom
sasom
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•
bf'ger
Nye bøger
Family History i England, La France Genealogique i Frankrig, Gens Nostra i Holland, og Archiv fur Sippenforschung i
Tyskland, hvilket sidste sikkert er et af
Europas bedste og mest læseværdige
hesevrerdige tidsskrifter inden for denne kategori.
A1'chiv fur Sippenforschung und alle
A"chiv
ve"wandten
ve1'wandten Gebiete er grundlagt i 1930'erne og udsendes af C. A. Starke Verlag,
625 Limburg a. d. Lahn, Postfach 310,
Vesttyskland. Pris: DM 19.20 for fire årlIriIIustreret,
lige munre a 60-80 sider, illustreret,
16 sider bilag.
Et af årets
lIrets fire hæfter
hrefter er i reglen af
overvejende heraldisk indhold. Et godt
eksempel er november-nummeret 1966,
med en =kke
række delvis
del vis tret
tæt illustrerede
iIlustrerede artikler, hvoriblandt kan nævnes:
nrevnes: om den
heraldiske hjelm; om våbenerne
vllbenerne for den
Tyske Ordens HoclHneister
Hochmeister på
pll Marienburg; om heraldiske spor af Habsburgerne i Schweiz; om oprindelsen til den stribede thiiringsk-hessiske løve;
I~ve; og om den
store hessiske våben
vllbenbog
bog i 10
IO bind, som
nylig er afsluttet. I forbindelse med denne sidste: Hessen har ca .. samme antal
indbyggere som
sam Danmark, på
pll det halve
areal. Das hessische Wappenbuch indeholder ca. 1100 kommunale våbener,
vllbener, ca.
bomrer10.000 familievåbener
familievllbener og ca. 6000 bomærker, og .dette materiale er på
pll ingen måde
mllde
udtØmmende
udt~mmende •.
Nogle af Sippenforschungs forfattere
skal først
f~rst lodde dybden i deres UrbewtlSstsein og give udtryk for en Urgefuhl,
før
f~r de kan komme til sagen, men når
nllr
denne tyske tradition er overholdt, er de
nresten alle forstandige og in teressan te.
næsten
Et andet tysk blad som
sam b~r
bør nævnes,
nrevnes, er
Familiengeschichtliche Bliitter. Her viderefører
ref~rer dr. Herbert Spruth i sll
så godt som
hvert nummer sin bomærke-bibliografi
bomrerke-bibliografi
Die Hausmarke fra 1960 (se HT nr. 4,
minuti~s omhu og im1961, p. 174). Med minutiØs
ponerende viden opsporer han i det meste
af verden, hvad der trykkes om bomærker,
bom<erker,
i videste forstand: købmandsmærker,
k~bmandsmrerker, tømt~m
mermrerker, håndværkermærker,
mermærker,
hllndvrerkermrerker, kvægkvregbrrendemrel'ker og meget mere. Publikabrændemæl'ker
tionerne (som
(sam også
ogsll er opdelt geografisk)
koncen trerer sig om Tyskland og Norden ,
men der er bidrag
bid rag fra - eller om - sll
så
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fjerne egne som
sam Rusland, Ungarn, Arabien og Montana i USA. For den som
sam
interesserer sig for bomærker,
bomrerker, er Spruths
bibliografi af meget stor værdi.
vrerdi. Familientilgllr med tvangfri
geschichtliche B liitter tilgår
mellemrum medlemmerne af Verein zur

Forderung der Zentralstelle fur Personenund Familiengeschichte, Archivstrasse 1214, 1l Berlin 33 (Dahlem), som for 18 DM
om året
lIret tillige modtager foreningens Mitteilungen samt Genealogisches Jah1·buch.
]ah,·buch.
Endnu et tidsskrift hvis emne kan tangere det heraldiske, og som også
ogsll er blandt
de bedste i sin genre, er det smukke, overvældende
iIIustrerede Nordisk Exlib"is
Exlib1'is
v<eldende illustrerede
Tidsskrift, udgivet af Dansk Exlibris SelK~benhavn-Br~nsh~j;
skab, postboks 1519, København-BrØnshøj;
fire 16-sidige hæfter
hrefter om året
lIret for Dkr. 24.
I dets nr. 4, .hæfte
.hrefte 84., for 1966, har
Heraldisk Selskabs sekret<er
sekretær Ole Rostock
skrevet om .Det heraldiske exlibris •. I
sine illustrationer
iIIustrationer af våbenexlibris
vllbenexlibris hvoraf fem
fern i farver - har Rostock bevidst styret uden om det ofte sete. Et af
hans billeder
billed er viser således
sllledes et dansk borgerligt våben
vllben udfØrt
udf~rt af Emst von der
vii sikkert være
vrere nyt for de
Recke. Det vil
f1este, at denne passionerede heraldiske
fleste,
skribent også
ogsll var heraldisk tegner (om
end bestemt på
pll dette område
omrllde ikke af de
største).
st~rste).
P.S. Siden ovenstående
ovenstllende blev skrevet, har
endnu to heraldiske tidsskrifter set dagens
lys,
Iys, begge to helliget studiet af flag: et
hollandsk, Vexilla Nostm (Brouwerstraat
12, Alkmaar), og et fransk, Vexillologia
(28, rue de la Sabliere, Paris 14). Med The
Plag Bulletin bliver dette tre rene f1agticlsskrifter. Se også
tidsskrifter.
ogsll side 295.
S.T .A.

Ungersk
Szabolcs de Vajay, L'heraldique, image de
la psychologie sociale. (Atti dell' Accademia Pontiana, Nuova Serie, Vol. 16, Napoli 1967, s. 5-19, pI. I-XII).
Den kande
kiinde ungerske heraldikern,
heraldikcrn, vars
produktion tord
tordee vara bekant for aila
alia
som regelbundet studerar Archiv um hecssii Iyckats presraldicwn, har i denna cssa
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bpge1'
Nye bøge?'
tera en mycket overtygande losning på
pli
några av de gå
nligra
glitor,
tor, som Ungems
Un gems kungliga
heraldik bjuder. Amnet
Xmnet kan forefalla
något val avlagset från
frlin de problem, vilka
nligot
vanligen sysselsatter HT:s lasare, men då
dli
det har ror sig om i forsta han
hand
d metodologiska sporsmål,
sporsmlil, d.v.s. ett ovanligt ele·
gant och fruktbarande ' satt att anvanda
heraldiken i historiska och sodaIa
sociala vetenskapers tjanst, bor en anmalan i dessa
spalter vara på
pli sin plats.
Ett av de frågetecken,
frligetecken, som hittills varit
obesvarade, utgjordes av den karakteristiska hjaImprydnaden, kand bl.a. från
frlin
Ludvig den stores av Ungem och Polen
vapen hos Gelre: ett strutshuvud med en
hastsko i nabben. Denna symbol upptrader for fOrsta gången
glingen på
pli Karl I Roberts (vanligen
(van ligen kallad Charobert) denarer
frlin år
från
lir 1326. De Vajay satter nu valet av
denna hjalmprydnad i samband med
namnde konungs seger over de ungerska
baronema år
baronerna
lir 1318. Den hastskosvaljande
strutsen skulle återspegla
literspegla den allmant
ddande
rådande uppfattningen att denna fågel
fligel
avskyr hastar och ar kapabel att ata vad
som helst. Hjalmprydnaden i fdga
fråga moter
vi sedan i olika kallor t.o.m. H. G. Strohls
osterikisk-ungerska vapenrulla från
frl\.n 1890.
Den andra frågan
frl\.gan beror bytet av falten
i Charoberts kluvna skold. Fore 1335 upptogs det forsta fal tet av Frankrikes lil jor,
medan Ungerns (eller
(ell er snarare Arpademas)
åli tta bjaIkar återfanns
l\.terfanns i det andra, något
nl\.got
som skulle ge uttryck åt
l\.t Karl I Roberts
då
dl\. alltjamt aktuella pretentioner med avseende på
pli den neapolitanska tronen. Ar
1334 hade ett famil jefOrdrag mellan atten
Anjous båda
bl\.da grenar agt rum, resulterande
bl.a. i en fOrlovning mellan Karl Roberts
son Ludvig och Maria av Sicilien samt i
en hogtidlig avsageIse
avsagelse av aila
alla anspråk
ansprl\.k på
pl\.
Neapels tron från
frlin Charoberts sida. Redan
året
het darpå
darpl\. praglas hans mynt med Ungem i fOrsta och Frankrike i andra faItet.
faltet.
Slutligen analyserar de Vajay den från
frl\.n
Gelre kanda kvadrerade skolden med
fOljande faIt: l)
I) kluven av Ungems .aldre.
vapen (= Arpadernas bjalkar) och Frankrikes IiIjor, 2) Polen , 3) Ungems .yngre.
vapen (patriarkkorset på
pl\. ett treberg, en
symbol for den kungliga makten, infOrd
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Konungen av Ungern, .die con
coninc
ine van
ungeren., i Gelres vapenbok.
efter bysantinskt fOredome pli
på kung Bela
III:s denarer så
sli tidigt som omkr. 1190),
Il 90),
4) Dalmatien (den aldsta bilden av det
bekanta vapnet med tre kronta lejonhuvud). Det sistnamnda faltet kan fOrklaras av traktaten i Zara år
lir 1358, då
dli Venedig avstod frlin
från sina anspdk
anspråk på
pli denna
provins. Faltet med den polska ornen
omen ger
oss året
liret post quem for tillkomsten av
Gelres polsk-ungerska fragment, namligen
1370, då
dli Ludvig av Ungern efter sin morbror, Kasimir den store, arver Polens
krona.
De Vajays uppsats beledsagas av tolv
planscher med såval
sl\.val bilder ur olika vapenrullor som sfragistiska och numismat-

•
bfJger
Nye bøger
iska exempel, vilka p~
på ett utmarkt satt
åskådliggor
~sk~dliggor texten. Den utomordentligt
fyndiga lOsningen
IOsningen av den gamla >>strutsstrutsgåtan.
g~tan. utgar
utgor det basta belagget fOr att
man inom heraldiken aldrig skall naja
noja
sig med att taga någonting
n~gonting for givet.
Fortfarande finns det alldeles sakert fenomen, vilka kommer att framstå
framst~ som riktigt meningsfulla fOrst sedan man hittat
den ratta nyckeln.
Adam Heymowski

Glasmaleri
G/asma/eri
Paul Leonhard Ganz: Die Basler GlasG lasmaler der Spiitrenaissance und der Ba·
rockzeit; 23 X. 30 cm, 204 sider, ill.;
Schwabe & Co. Verlag, Basel 1966; schw.
fr. 48 indb. i hellærred.
helherred.
I Schweiz var 1500- og 1600- tallet en
blomstringstid for det verdslige glasmaleri. Et af centrerne var Basel, og det er
glasmalerne der, især
is.er inden for årene
arene ca.
1550-16,20, som er emnet for dette meget
1550-16'
grundige værk.
v.erk.
Bogen er opbygget som en række
r.ekke kunstner-monografier. I den nævnte
n.evnte periode
virkede i Basel ca. tyve fastboende glasmalere, hvoraf et halvt dusin havde en
meget stor produktion . Hertil
Rertil kom tilrejsende kunstnere, f. eks. den også
ogs~ som
heraldiker berømte
berj1Smte lost
Jost Amman. Flere
FIere af
a£
alle disse var store mestre p~
på deres fel t.
Canz skildrer hver enkelt kunstners liv
Ganz
og gennemgår,
gennemg~r, hvilke af de mange tusind
bevarede (men spredte) ruder der kan
tilskrives hvem.
Tidligere havde det næsten
n.esten udelukkende været
v.eret gejstlighed og adel, som lod sig
fremstille glasmalerier, men fra begyndelsen af 1500-tallet havde dette .endret
ændret sig.
Nu var langt de fleste
fieste af
a£ glasmalernes
glasmalemes
kunder byr~d,
byråd, håndværkerh~ndv.erker- , købmandskj1Sbmandsog skyttelav, universiteter og andre stiftelser samt private borgere. Just med dette
in mente er det interessant at se den fuldst.endig dominerende rolle, som heraldikstændig
ken spiller i disse glasmalerier. Af bogens
195 gpngivne ruder indeholder bogstaveligt tal t alle et eller (især)
(is.er) flere
fiere våbener,
v~bener,
op til 32. De er næsten
n.esten alle identificerede.

Bogens tekst er tør,
tj1Sr, og,
og. fra et heraldisk
synspunkt er der ikke meget at hente i
den. Med billederne forholder det sig anderledes. De er alle ypperligt reproduceret og udviser en masse af in teresse for
alle, som fængsles
f<engsles af ornamentik,
omamentik, symbov~benkunst. De mange
lik, allegori og våbenkunst.
skitser eller arbejdstegninger giver et fascinerende indblik i, hvorledes en kunstner når
n~r frem til netop den måde
m~de at udforme sin ide på.
p~ .
Et andet indtryk er af heraldisk vel oplagthed. Opfindsomheden i disse af heraldiske myndigheder aldeles uregulerede
våbener
v~ bener er uden
uclen ende. Iblandt kan man
mene, at den hele heraldik i grunden er
s.erdeles stereotyp (og det er den jo også,
særdeles
og~,
fra tid ti!
til anden, og somme steder), og
man kan tvivle om dens mulighed for at
forny sig. Tab ikke modet! Det kombinations- og ideoverskud, den fantasi og det
humj1Sr, som er fastholdt i dette udvalg af
humør,
Baselske borgerv~bener
borgervåbener fra 1500·tallet,
skulle kunne give selv den mest udbr.endte heraldiker hans heraldiske livsbrændte
lyst igen.
S.T.A .

Heraldiske romantica
C. Wilfrid Scott-Giles: The Romance o/
of
Heraldry; 234 sider gennemillustreret med
260 tegninger af forfatteren; ny revideret
udgave; J. M . Dent & Sons Ltd., London
1965; pris 55/ - i shirtingsbind.
Scott-Giles er mere end et navn p~
Scott-Gi!es
på den
heraldiske forfatterIiste
forfatterliste,, han er en institution og en autoritet, men vel at mærke
m.erke
pll en for institutioner og autoriteter
på
us.edvanlig hyggelig og charmerende måusædvanlig
mllde. Kryptiske bogstaver efter navnet, så
sll
som O.B .E., M .A (Cantab.) og titler som
of Arms ExtraordiFitzalan Pursuivant ol
nary og Fellow 0/
of the Heraldry Society
borger for kvaliteten , men navnet borger
for den elegan te, lette og lækre
l.ekre servering.
Fj1Srste
of HerFØrste udgave af The Romance ol
aldry udkom i 1929. Målt
Mlllt med den heraldiske alen er det tidsrum, der er forløbet
lj1Sbet siden da, mllske
måske ikke ret langt, men
pll den anden side er der alligevel sket
på
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Nye bpgel"
bøge,.

meget i • branchen.
branchen« inden
in den for den sidste
menneskealder. Set på
pli denne baggrund
har The Romance of Heraldry holdt sig
forbl9lffende
forbløffende godt, og det har da heller
ikke været
vreret n9ldvendigt
nØdvendigt at ændre
rendre ret meget
i den nye udgave.
Det er en bog, der er let at gå
gli til, men
svrer at slippe. Den kræver
svær
krrever intet forungknde
gående kendskab til heraldik og alligevel
kan den med udbytte læses
lreses af den viderekomne; alle tryllebindes både
blide af emnet
og den drevne tryllekunstner, Scott-Gi
Scott-Giles.
les.
Strengt taget er emnet ikke rent heraldisk. Også
Ogsli fra dansk heraldik kender vi
eksempler på
pli disse herlige, men ganske
uhistoriske sagn om, hvorledes slægtens
slregtens
stolte forfader vandt sit vliben,
våben, og hvorfor
det fik netop det udseende, det har den
dag i dag. De fleste
f1este af de eksempler
Scott-Giles giver er imidlertid historisk
korrekte, og for restens vedkommende kan
man sige, at der er vundet historisk hrevd
hævd
på den romantiske forklaring. Og medens
pli
man læser,
lreser, genopfrisker man sin Englandshistorie, lærer
lrerer en masse heraldik og
fryder sig over de sikre tegninger.
Man er ikke færdig
frerdig med bogen ved blot
at læse
lrese den igennem. Man vil
vii atter og
atter vende tilbage til den som opslags·
bog, og her kommer det fyldige index til
sin ret.
Haxt.-

Polske sigiller
sigil/er
Marian Gumowski: Handbuch del' poln ischen Siegelkunde; 262 sider, 871 iIIu·
strationer; Akademische Druck- und Ve
Verrlagsanstalt, Graz, 0strig,
Østrig, 1966; pris i hellrerred: 510 9lstr.
lærred:
østr. Sch .
Dette er en bog, som ikke blot fængsfrengsler, men også
ogsli griber. Siden .delingerne.
.delingerne«
i 1700-tallet, gennem hele 1800-tallet og
indtil slutningen af FØrste
F9lrste Verdenskrig
s9lgte Polens fremmede undertrykkere,
søgte
isrer tyskere og russere, at udslette lanisær
dets og nationens iden
id en tite t. Et led i deres
hadefulde bestræbelser
bestrrebelser var forfølgelse
forf9llgelse af
alle minder om Polens fortid , herunder
vlibener og sigilIer.
våbener
sigiller. Det blev f.eks. de polf9lre deres gamle våbevlibeske byer forbudt at føre
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ner; eksisterende sigilIer
sigiller - som i mange
tilfælde var opimod et halvt årtusind
tilfrelde
llrtusind
gamle - skulle destrueres. Og hvad disse
onde regimer måske
mliske savnede i effektivitet
indhentedes grufuldt under Anden Verdenskrig. At alligevel en forsker har kun·
net samle materialet til og skabe et værk
vrerk
som dette om de polske segl, omfattende,
oplysende, vel dokumenteret og vel illuiIIustreret, er beundring værd.
vrerd.
Mliske vidner det også
Måske
ogsli om, hvor stor
den polske segl
seglverden
verden var. Inden for de
f1este af de grupper, forfatteren opdeler
fleste
de polske segl i, er det første
f9lrste kendte eksemplar ældre
reldre end de tilsvarende i Skandinavien. Det ældste
reldste kendte polske kongelige
Iige segl er således
sliledes fra 1054; det tilsvarende
danske fra 1085. Det polske tilhører
tilh9lrer oven
i købet
k9lbet en dronning; det ældste
reldste kendte
danske segl for en kvinde er fra 1233.
hertugsegl kendes fra 1085 og
Polske hertugsegI
gejstlige segl fra ll53 (i Danmark ca.
1219). Segl for medlemmer af ridderskabet er bevaret fra slutningen af llOO-tallet (i Danmark 1224). Stadssegl kendes fra
1200-tallet (som i Danmark), og fra 1300og 1400-tallet f9lrte
førte de fleste
fieste stæder
streder regelrette våbener.
vlibener. Borgeres segl kendes fra o.
1300. Segl for individuelle bønder
b9lnder synes
ikke at eksistere, men segl for landsbyer,
d.v.s. en slags kollektivsegI
kollektivsegl for disses beboere, kendes fra 1300-tallet.
Ogsli
Også grupper af byer, ja endog grupper
af hertuger, vides i adskillige tilfrelde
tilfælde at
have været
vreret frelles
fælles om et og samme signet.
Et sådant
slidant segl- eller våben-fællesskab
vliben-frellesskab synes at være
vrere noget specielt polsk. En anden
polsk særegenhed,
sreregenhed, de bomærkelignende
bomrerkelignende
skjoldfigurer, er jo også
ogsli (i mange tilfrelde) hver især
fælde)
isrer fælles
frelles for flere
f1ere familier.
I hertugelige våbener
vlibener optræder
optrreder • bomærkerne.
mrerkerne« slet ikke. Næsten
Nresten alle Polens
hertugdynastier (ca. IS) fØrte
f9lrte en 9lrn;
Ørn; med
eller uden krone, med en halvmåne
halvmline på
pli
brystet, eller på
pli anden måde
mlide gjort forskellige
Iige fra hinanden . Det ældste
reldste af de hertugelige 9lrnesegl
ørnesegi er fra 1227, hvorimod et
kongeligt segl med 9lrn
Ørn i ikke synes bevaret før
f9lr fra omkr. hundrede år
llr senere.
I den kongelige heraldik afspejler sig
dels forbindelser til Tyskland, Italien,
B5hmen, Ungarn, Luxembourg, Frankrig,
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II koret i Vor Frue Kirke i Arh!1S
Arhus sidder en skjoldefrise, sikkert (ligesom i SorØ
Sor~ og Ring-

sted) til ihukommelse af velgørere.
velg~rere. I tilblivelsestid stra;kker
strækker den sig fra o. 1300 tilo
til o..
fra o. 1400 med vllbener for Bildt, Friis, Munk og
1525. Illustrationen viser et udsnit Ira
Bryske. Sammen med frisen sidder Danmarks usammensatte kongevllben, som ved hjælp
hja;lp
af en præciserende
pra;ciserende indskrift .Domicellus Waldemar .... JunkeT Valdemar (Atterdag)« kan dateres til 1338-40. EfleT
dag).
EtteT .Jeg ser pli
pll kalkmalerieT',
kalkmalerieT«.
Sverige ~l.m.,
~.m., dels
deIs - og det er måske
maske endnu interessantere - de polske
poIske kongers
fremtra:ngen mod (ilst,
fremtrængen
øst, ind i områder
omrader som
Litauen, Galicien,
GaIicien, Rutenien, Volhynien
VoIhynien ,
Podolien
PodoIien ....
Man kan ikke undgå
undgll at mærke,
ma:rke, at forfa tteren er betaget af sine segl.
segI. Men hans
ka:rIighed har ikke skadet hans dØmmekærlighed
d(ilmmeva:Idige vikraft. Han administrerer sin vældige
den køligt,
k(ilIigt, og resultatet
resuItatet er blevet
bIevet en gennemta:nkt, overskueligt
nemtænkt,
overskueIigt opbygget, læseIa:seva:rdig bog; det gælder
værdig
ga:Ider lige
Iige til
tiI de ypperlige
Iige noter. Flertallet af illustrationerne
ilIustrationerne er
afgnidninger af segl; i en del tilfælde
tiIfa:lde er
resultatet ret primitivt, men de fleste
fieste er
forbavsende gode. Forfatterens indsamlings- og afgnidningsarbejde
afgn idningsarbejde er foregåe
foregae t
f(ilrste bog
siden Første
F(ilrste Verdenskrig (hans første
om et sigillografisk emne, senere fulgt af
mere end et dusin, udkom i 1920). Lykkeligvis,
Iigvis, for siden And en Verdenskrig eksi sterer mange af disse segl ikke mere.
S.T.A .

Jeg Jer pa
på heraldik
Niels M. Saxtorph: Jeg ser pli
pll kalkmalerier. En gennemgang af alle
all e kalkmalerier
kaIkmalerier
i danske kirker. 372 sider; godt 200 illu
iIlu strationer, dels
deIs fotografier, dels tegninger
og landkort.
Iandkort. Politikens Forlag,
ForIag, København
K(ilbenhavn
1967. Pris Dkr. 21.45 .

En rigtig håndbog.
hllndbog. Nem at have i hånhanden , nem at finde rundt i - og oplysningerne, der for en stor dels vedkommende
aId rig før
aldrig
f(ilr har været
va:ret publicerede, er i defyI res knappe form alligevel som regel fyl
destg(ilrende
destgØrende .
NlIi bogen anmeldes her, er det ikke
Når'
bare, fordi den er redigeret af Heraldisk
HeraIdisk
Tidsskrifts redaktør,
redakt(ilr, men naturligvis fordi
der blandt kalkmalerierne
kaIkmalerierne er adskillige
adskiHige
vabenskjoIde.
våbenskjolde.
Na:sten ethvert arbejde af denne karakNæsten
ter m åll gennem samme skabelsesproces:
Afgrænsning
j-eAfgra:nsning af emnet; indsamling og i-egistrering af materialet;
materiaIet; vurdering, bearbejdning og ordning af material et; og
mdelig udgivelse af arbejdet.
arbeJdet.
Ved afgrænsningen
afgra:nsningen har man kun medtaget d e kaIk'malerier,
kalk'malerier, d er i dag ses i
danske ki~ker. Dette vil
viI sige, at våbenvllbenfrisen på
pa Kronborg (se HT 1l side 35) kun
lige nmevnes,
ævnes, men ikke g(ilres
gøres til genstand
for egentlig omtale.
om tale. Våben
Vabenfrisen
frisen i .kong
Hans' vingård.
vingard« (se HT 14 side 191) nævna:vIa:ngere eksines slet
sIet ikke, og den ikke længere
sterende, eller
eHer i hvert fald ikke længere
Ia:ngere
vabenfrise
synlige våben
frise i Nysted kirke pa
på Lolland omtales
om tales da heller ikke. Friserne i
So,r(il og Ringsted kirker omtales
om tal es kun So,rø
og endda kun i m ege t grove tra:k
træk - for
Srl ;id t angår
angllr det, der i dag kan ses, medens der ikke gives oplysninger om, hvad
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d er tidligere har været.
va:ret. Kirker i forhenværende danske landsdele - som for
va:rende
eksempel Skåne
eksemp.el
Skane - er ikke medtaget.
sa præ
pra: tentips.
Bogens undertitel er nok så
tentiøs.
Hvis bogen virkelig omfattede alle kalkmalerier, havde det vel ikke været
va:ret npdnødvendigt for forfatteren at bede om oplysninger angående
angaende kalkmalerier, der ikke er
n ævnt
a:vnt i bogen . Intet menneskeligt er fuldkomment, og fire rosetter i Snesere kirke
har unddraget sig forfatterens ipvrigt
iØvrigt impon erende indsamlingsarbejde.
Nogen kunst- eller kultu rhistorisk vurd ering er ikke tilstræbt.
tilstra:bt. Hovedvægten
Hovedva:gten er
lagt på
pa at forklare, hvad kalkmal eriern e
forestiller, og da langt de fl este motiver
er af religiØs
religips eller
ell er bibelshistorisk karakter, ofres
of res der såvel
savel i d e indledende kapitler som under gennemgangen af d e enkelte kirker mest pla ds p åa disse emn er.
Men det verdslige kalkmal eri, hvorunder
vabenskjoldene henregnes, får
våbenskjoldene
far dog også
ogsa
udfprlig end
omtale, til tider nu mindre udførlig
Øn
pn skeligt - ja, enkelte våbenskjolde
vabenskjolde synes
endog h elt oversete, selvom
selv om de faktisk er
gengivne i bogens illustration
iIIustration er! - se
for eksempel bomærk
boma:rk evåbenet
evabenet p åa vinduet
i . d en rige mands hus«
huse fra Helsingør
Helsingpr kloster p åa side 79, og krigeren der fprer
fØrer e n
sparre i skjoldet p åa side 14. D e t er udma:rket, at forfatteren ikke h enregner alle
mærket,
aIle
vå benskjolde under hel'aldikken (og derva
for h envises man i registeret til .våben
.vaben slar op und er . h eralskjoldee,, hvis man slår
skjolde«
dik
dike),
«), m en det er beklageligt, at der findes våbenskjolde
vabenskjolde - m åske
aske uanseelige der ikke er registrerede. I denne forbindelse kunn e man også
ogsa undre sig over, at
de tre tomme skjoldfelter i Keldby kirke
p åa Møn
MfiSn ikke medregnes i registere ts rubrik over uidentificerede våbener.
vabener. D en n e
rubrik er forøvrigt
forfiSvrigt sa
så omfattende, at man
fristes til at spørge,
spfiSrge, om forfatteren virkelig har gjol't sit yderste for at få
fa den reduceret til et minimum. Omvendt kan
der også
ogsa rejses tvivl, om d e givne identi ficationer nu også
ogsa er h elt korrekte. Når
Nar
det eksempelvis und er Tingsted kirke p åa
Falster anføres,
tilhører
anffiSres, at et våbenskjold
vabenskjold . tilhfiSrer
en af de sla:gter
slægter som h ed Munk e,
«, ville jeg
snarere have skrevet, at våbenet
vllbenet . muligvis
står
stllr for et m edlem af d en slægt,
sla:gt, d er se-
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nere kaldtes BjfiSrn
BjØrn e.
«. Det pavelige våben
vaben
i Stubbekøbing
Stubbekpbing har næppe
na:ppe været
va:ret svært
sva:rt at
identificere med Leo X, for det står
star nemlig nedenunder. Af større
stfiSrre interesse havde
det måske
maske været,
va:ret, om det var nævnt,
na:vnt, at
han tilhØrte
tilhprte slægten
sJa:gten Medici, og at det
derfor er dette slægtsvå
sla:gtsva ben, vi sc;:r sammen
med de pavelige insignier. Om årsagen
lirsagen
til våbenets
vabenets forekomst kunne der vel også
ogsa
va:l'e sagt et par ord.
vææ
Efter disse spredte bemærkninger
bema:rkninger skal
det dog slås
slas fast, at der er masser af gode
og !idet
lidet kendte h eraldiske oplysninger at
hente i bogen, og det til trods for, at den
jo ikke er en h eraldisk afhandling, m en
blot en populær
popula:r h åndbog,
and bog, der har til m ål
al
at få
fa folk til med udbytte at se på
pa kalkmalerier i kirkern e. Gennem registerets
henvisninger få
flirr den h eraldisk interesserede i ti lgift en glimrend e oversigt over,
hvad der
def findes
fin des af våbenskjolde
vabenskjolde i de danske kirker - e t godt grundlag for videre
studier. Derfor: KØb
KfiSb bogen og brug den
flittigt , skriv til forfatteren om rettelser
og tilføjelser
tilfpjelser - m åske
aske vi h erved kan form åa forfatteren og forlaget til at udsend e
nok et bind i d en stribede h åndbogsserie
andbogsserie
med den fjoll
fjolJ ede titel : • Jeg ser på
pa heraldik e.
«.
Haxt .-

Monogrammer
Inga Wintzell: Monogram. KOI·ta
Km'la notiser

om monogrammets historia, trån
Iran bomarken till kungliga namnchitter .. .. ,
miirken
136 sider, m est illustrationer; Tre Tryckare, Goteborg 1965; Skr. 36 indb.
. Det kan vara stort eller
eIler litet, kungligt
eIler folkligt. Men forst och sist ar moeller
nogrammet uttryck for n ågot
agot mycket mer
an de bokstaver det består
bestar av.
ay. SjlilvSjiilvhavdelse, makt, aganderatt och skonhetshavdeIse,
langtan kan få
fa sin tolkning i monogramm et. Dess form och utseende går
gllr han
hand
d i
hand med sin tids stilideah .
Om man i denne
denn e erklæring
erkla:ring indsætter
indsa:tter
ordet våbenskjold
vabenskjold i stedet for monogram,
er det straks klart, hvor meget disse to
foreteelser har tilfælles.
tilfa:lles. En bog om monogrammer kan d erfor have meget at sige
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en heraldiker. Den bog, som talen er om
her, består
bestar overvejende af billeder,
billed er, god t
udvalgt og glimrende reproduceret i farver. Teksten er kort, men forfatteren siger meget med få
fa ord. Hun fortæller
fortleller om
monogrammets historie, udformning, anvendelse og funktion: sam
som ejermærke,
ejerma:rke,
som signatur, som dekoration, som symbol, som demonstration (f. eks. .H7. i
Norge under krigen). De gengivne monogrammer strækker
stra:kker sig fra reniigarmiirken
- de indregistrerede, af loven beskyttede
mærker
ma:rker som rensdyr-ejere skærer
ska:rer i Ørerne
~rerne
pa deres hjord - til brillantbrocher med
på
kronede kongelige forbogstaver, som bæba:res af tjenstgørende
tjenstg~rende hofdamer ved det
svenske hof.
Et andet ber~ringspunkt
berØringspunkt mellem monogrammer og heraldik - der dog lades
uomtalt af denne bog - er monogrammers anvendelse som skjoldemærke.
skjoldemcerke. Uanset om man synes om det eller
eHer ej, og uanset om det er god heraldik, er det jo en
kendsgerning, at monogrammer ret almindeligt optræder
optra:der som våbenfigurer.
vabenfigurer. Det
ga:lder religiøse
gælder
religi~se monogrammer: .XPc
.XP« eller
.IHS. eller .A(ve) M(aria)c; det gælder
ga:lder
fyrstelige navnecifre C(arl) og G(ustaf),
C(hristian) og F(rederik), ofte sammen
med de tilhØrende
tilh~rende taltegn; og det gælder
ga:lder
den våbenførendes
vabenf~rendes egne initialer, hvad
enten det er en person (Napoleon I), et
herred eller selveste la Republique
Repttbliqtte Franfaise.
En meget in teressan t side af dette forhold er de bogstav-skjoldemærker
bogstav-skjoldema:rker som,
bevidst eller
eH er ubevidst, er omformet til heraldisk mere acceptable figurer. Den danske slægt
sla:gt Willemoes fører
f~rer en lynstråle
Iynstrale
(en blixt) i sit våben,
vaben, dvs. sådan
sadan opfattes
den i dag, men den har sikkert oprindeligt blot været
va:ret et .Wc (se HT 1961 , nr. 4,
p. 141-42). En engelsk familie West fører
f~rer
en zigzag-bjælke,
zigzag-bja:lke, som
sam formodentlig har
udviklet sig af samme bogstav. Noget lignende gælder
ga:lder i Tyskland, byvåbenerne
byvabenerne for
Wiebelskirchen og Mommersloch, og greverne von Manderscheids våben.
vaben. Endnu
et eksempel, eller hvad der kunne være
va:re
blevet begyndelse til et, omtales i HT
1960, nr. 2, p. 58-59.
S.T.A.

Adcl i Sverige
Adel
Sverigc
Kalender over ointroducerad
ointrodttcerad adels forening, 13:e årgången,
argangen, redigeret af Johan
von Sydow og Leif Påhlsson,
Pahlsson, 384 sider,
Gebers 1966, Skr. 35.00 indb. i shirting.
Kalenderen omfatter svensk adel, som
af en eller
eH er anden grund ikke er blevet
in trod uceret på
introduceret
pa Riddarhuset; svenske
sla:gter, bosat i Sverige, som er adlet i udslægter,
landet; fremmed adel bosat
basat i Sverige;
samt et mindre antal
an tal svenske våbenfØvabenf~
rende patricierslægter,
patriciersla:gter, hvis even tuelIe
tueHe
adelskab ikke har kunnet belægges.
bela:gges. Foreningens styrelse afgør,
afg~r, hvem der optages. Siden forrige udgave (se HT 1964,
nr. 10, p. 437, og tillige nr. 3, 1961, p.
128) er ti nye slægter
sla:gter kommet til, og kalenderen omfatter nu 74 slægter,
sl<egter, deriblandt ber~mte
berømte navne som
sam Fouche, hertug af Otranto (d'Otrante); Tolstoy; og
Bernadotte. Sidstnævnte
Sidstna:vn te slægts
sla:gts grevelige
va:rdighed er ikke svensk, men dels belværdighed
gisk, dels (Bernadotte af Wisborg) luxembourgsk. De to linjer fører
f~rer vidt forskel lige våbener,
vabener, hvori endog deres stamvåstamvaben udviser den ulighed, at Ørnen
~rnen deri
i det ene står
star guld
gttld i blåt
blat felt, i det andet
sort i blåt
bUt felt.
Bogens vabentegninger
våben tegninger - af bl. a. Johannes Britze, Sven Skold,
Skbld, Brita Grep og
Jan Raneke - er næsten
na:sten alle særdeles
sa:rdeles
vabener af russisk, baltisk,
nydelige. Med våbener
polsk, kroatisk, napoleonsk, nederlandsk,
skotsk og naturligvis nordisk og tysk oprindelse, udgØr
udglilr det hele en afvekslende
heraldisk billedbog. Af redaktlilrerne
redaktørerne er
isa:r Leif
især
Leit Påhlsson
Pahlsson kendt af dette blads
læsere;
Ia:sere; hans kompromislØse
kompromisljilse akkuratesse
og stærke
sta:rke kritiske - også
ogsa selvkritiske sans gør
glilr ham til den ideelle redaktØr
redaktlilr af
et sådant
sadant værk;
va:rk; der er næppe
na:ppe mange fejl
blandt kalenderens tusinder og atter tusinder af oplysninger.
Det bør
blilr nævnes,
na:vnes, at bogens blasonerinblasaneringer næsten
na:sten alle er forbilledlige. Undtagen
pa et punkt: man fortsætter
på
fortsa:tter med .hoger«
.hiiger c
og .vanster«,
.vansterc, skØnt
sklilnt erfaringen - f. eks.
med Goteborgs
Giiteborgs våben
vaben - for længst
Ia:ngst burde
have overtydet enhver om, hvor risikabelt
dette er. Kloge heraldikere skriver dexter
og sinister.
S.T.A.
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Tyske kommuner
Klemens StadIer:
Stadler: Deutsche Wappen. Btm·
Bun·
desrepublik Deutschland. Band 2: Die

Gemeindewappen von
van Rheinland·Pfalz
und Saadand. Bremen. Hamburg. West·
berlin; 104 sider med ca. 300 vibenteg·
våbenteg·
ninger i farver af Max Reinhart; Angel·
sachsen· Verlag, Bremen , 1966; pris: ca.
10
IO DM.
Det store værk,
v<erk, hvis to fØrst
f~rst udsendte
bind omtaltes i HT nr. 14, 1966, side
176-78, skrider fremad , og kvaliteten af·
tager ikke. Tværtimod.
TV<ertimod. Klemens StadIers
Stadlers
historiske introduktioner er forbilledlige.
For hvert område
om ride fir
får man omsvøbsfri
omsv~bsfri
besked om den lokale udvikling og tradition inden for segl- og våbenvæsenet;
vibenv<esenet; om
hvad der skyldes kejserlig, fyrstelig, gejst·
'Iig, almuens eller fremmed indflydelse
(eksempler inden
in den for de to sidste kategorier: bonde· og stammemærker,
stammem<erker, oprindeligt brugt på
p i gr<ensesten;
grænsesten; og den napol eonske æras
<eras murkroner); og om de
vigtigste figurers oprindelse. Stadler
StadIer har
sans for det centrale: gang på
pi gang oplever man, n åi r man har sagt til sig selv,
at det-og·det ville
viJIe man gerne
geme vide, at han
besvarer ens spørgsmål
sp~rgsmil konkret og ud tømmende.
t~mmende. Et eksempel:
Det Mainz'ske hjul, som spiller så
sa stor
en rolle i rhinsk heraldik (et eller
ell er to ad
gangen; alene i dette bind optræder
optr<eder det
i 12 våbener):
vabener): hvad står
star det oprindeligt
for? StadIer
Stadler gennemgår
gennemg1ir kort dets historie
og refererer en række
r<ekke forslag til
tiI e n forklaring. D e n sandsynligste af disse er, mener han , at hjul et er .G uds hjul «,
c, illuilIustrerende et udtryk i Ezekiels Bog, som
indgik i Mainz-ærkebiskoppernes
Mainz-<erkebiskoppemes titulatur.
Tegningeme er omtrent på
Tegningerne
pa samme høj
h~j e
niveall. Som kompositioner er våbenerne
vabenerne
n aturligvis ikke alle
alIe lige
Iige gode; nogle er
frydefulde, andre rædselsfulde
r<edscIsflllde (og begge
grupper omfatter både
bade gamle og n yligt
skabte våbener).
vabener). Men som h elhed kunne
tegningem e, i 2-dimensional stil
tegningern
sti! og egal ,
mo~Ieme udf~rel
mo~leme
udførelse,
se, n æppe
<eppe være
v<ere bedre.
bed re.
Desværre
Desv<erre ind eholder Deutsche Wappen
ikke ' alle
aIIe tyske kommunevåben
kommunevaben er, men
klll~ 'e t ud valg, foretage t efter indbygger-
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tal , historisk rolle og heraldisk ælde.
<elde. Fra
Saarland er der s..'1 ledes
Iedes gengivet 24 våbevabener, medens alene siden krigen 160 saarske kommuner har fået
faet våben.
vaben.
P
p .S. Miske
Måske vil
viI prinsesse Benediktes
landsmænd
landsm<end v<ere
være interesseret i at vide, at
10
IO af bindets kommunevåbener
kommunevabener er afledet
af det Sayn-Wittgensteinske viben.
våben.
S.T.A.

Exlibris
Miiit{1i1'e bogejerbagejerE. O. A. Hedegaard: Militæ"e
mærker;
ma:rker; 208 sider, trykt i 400 eksemplarer; Poul A. Andersens Forlag, Helsingør
Helsing~r
1966; Dkr. 40 hæftet,
h<eftet, 65 indb.
Bogen indeholder gengivelser af godt
70 exlibris for personer og institutioner
med militær
milit<er tilknytning,
tiIknytning, nordiske og
udenlandske, fra de sidste tre 1irhundreårhundreder. De er næsten
n<esten alle heraldiske, og her
er muligheder for både
bide at glæde
gl<ede sig over
god heraldik og lære
l<ere af den dirlige.
dårlige.
Blandt bogens mere interessante enkelt·
heder er en gengivelse af George Washing·
tons rokokovåben.
rokokoviben. En række
r<ekke exlibris i
farver er næsten
n<esten alle gengangere fra Skandinavisk Vapenrulla.
Bogen indledes med en kortfattet exlibrishistorie
Iibrishistorie samt en - ingenlunde fejlfri
- tekst til
tiI de enkelte m ærker.
<erker.
S.T.A.

Schweiziske bønder
bender
'WaIter
Walter Marti: Sackstempel. Mit heraldisehen Hinweisen von Paul Boesch,
schen
Baesch, 114 sider, hvoraf godt hælften
h<eIften illustration
iIlustration er;
Verlag Stampfli & eie,
Cie, Bern , 1964; schw.
sehw.
f1". 18.00 indb.
fr.
I Grandjeans . Dansk heraldik «
c - den
eneste større
st~rre fremstilling
fremstilIing af emnet p åa
dansk - nævnes,
n<evnes, p. 35, at borgerlige våvaben er . kend es«,
esc, men yderligere omtale
om tale
ofres der ikke på
pi dem, og blandt bogens
ea.
ca. 200 billeder
biIlcder er der ikke en eneste gengivelse af et vi
våben
ben for en borger, bonde,
kS'lbmand,, h åndværker
købmand
i ndv<erker eller
eHer gejstlig. En
læser
I<eser af Grandjeans værk
vrerk viI
vil uV<egerligt
uvægerligt
fi
få det indtryk, at de ikke-adelige klassers
hera ldik ikke har spillet nogen rolle.

•
N ye bØgel'
Dette er, som
wm man ved, helt galt,
gaIt. Den
ikke-adelige h eraldik er ganske vist langt
ikke·adelige
mindre udforsket og kortlagt end den
adelige,
ad
elige, men utvivlsomt
utvivlwmt mange gange
mere omfangsrig. Hertil kommer, at den
rimeligvis også,
ogst!, efter at turneringernes
epoke var tilbagelagt, har haft større
st!'lrre
praktisk betydning,
betydning. Siden remessancen
ren æssancen
har adelige stort set kun brugt deres
d eres vå
vt!-bener i sigilIer
sigiller og som
wm ornament. Bmgerliges våben
vt!bener
er fandt desuden vid
yid anvend else som skilte, mesterma::rker,
m estermærker, h åndvært!ndva::rk!'lbmandsma::rker (se HT
kersignaturer,
kersignaturer , købmandsmærker
nr. 3, 1961, pp.. 103-04), varema::rker
varemærker og
ejerma::Tker. Det er et eksempel inden for
ejermærker.
dette sidste område,
omrll.de, som Sackstempel
handler om.
Fra midten
mid ten af 1700-tallet var landbruget omkring Bern, i Schweiz, i stærk
sta::rk
fremgang, og samtidig gik bønderne
b!'lnderne her
i stigende grad over til at anvende veritable våb.
vab.e ner ppt!å deres bohave og red stedet
et for de m
mterker,
ærk er, som d e, i
ska ber i sted
lighed m ed mange
m ange andre bønder,
b!'lnder, havde
brugt fra gammel tid.
For virkeligt at tage sig ud m åt! e t vå
vt!-ben have en stor,
stOT, ubrudt fl
f1 ade a t prange
skjoldett ideelt. Det
D et
pt!. For en ridder var skjolde
på.
stykke løsøre,
I!'lSl'lre, h vor de schweiziske bønders
b!'lnders
Wappenfreudigkeit
W
appenfreudigkeit kunn e udfolde sig
var de store hj emmevæveemmeva::veallerpra::gtigst,
all erprægtigst, var
de sække,
sa::kke, som de sendte deres korn til
m!'llle
m
Øll e i. D a bønd
b!'lnderne
ern e lagde vægt
va::gt ppl'tå at få
fl't
melet Tetur
egnee sække,
sa::kke, fyldte våvl'tretur i deres egn
benern
formal.
ål.
ben ern e tillige et praktisk form
De enkelte gå
gl'trde
rde skar selvet
selv et sa::kkesækkestempel (= bogen
bogenss titel) u d i træ
tra:: og
trykte våben
vl'tben et ppl'tå sækken
sa::kkenee med
m ed hj
hjemmeemmegjort sva::rte.
sværte. Man har bevaret bl'tde
b åde sa::kke
sække
og adskillige hundre<;le stempler,
stempl er, fra slutl700-talle't til opimod år
l'tr 1900,
1900.
nningen
ingen af 1700-talle't
Stemplerne
ern e kunn
kunnee være
va::re op til 40 X 45
Stempl
cm i form aat.t.
Nogle
vl'tbenma::rkerne var sikkert
Nogl e af våbenmærkerne
gamle in den for
fOT sla::gterne.
slægtern e. Andre var
va r n ye,
og h eribl andt var adskillige kopieret over
vå ben er tilh!'lrende
vl'tbener
tilhØrende pa
patricieTfamilier
tricierfamilier i
Bern.. Talend
Talendee våben
vl'tbener
er var
var popul
popula::re:
ære:
Bern
Bntnner
Bntnn er h avde en br!'lnd,
brønd , Schiitz en armarmbr!'lst, B
brøst,
Brandenberg
randenberg et ildsprudend e bj
bjerg,
erg,
Liech
L
iechti
ti en lysestage.
Iysestage. Alliancev1lbener
Alliancevåben er ken des.

Stekkevaben for den schweizisk
Sækkevåben
schweiziskee bondesltegt
slægt Luth
Luthi.i. Stemplet består
bestar i dette
detle tiltilfælde
fa:lde af to dele:
dele: rammen med sk
skjold
joldholholdere og krone, som kunne benyttes af
m ange fo
mange
forskellige
rskellige [amilier,
fa milier, og det egen
egenttmidten,
idten, her en klokke
lige vå
vabenmterke,
benmærke, i m
(ta lende?). Mange af våbenmærkerne
(talende?),
vabenmterkerne var
ud
udf~rt
ført med farveskrave1'ing,
farveskravel'ing, og der [indes
findes
en dog eksempler på,
pd, at vå
vdbenerne
benerne el'
e1'
stemplet på
pa sækkene
stekkene i fa rvn.
rve?'.
Man fandt sna
snart
rt ud a f, at d et
e t var
va r letle tudska::re
dskære
tere, h vis m an n!'ljedes
n Øjedes med at u
v1lbenfiguren
selve våben
fi guren og så
s1\ trykke .ram. ram men . med
m ed et skabelon
ska belon stempel, som kunn
men.
kunnee
bruges fra det
d et en
enee våben
vl'tben til det
d et ande
andet.
t.
D enn e ramme
Denne
ram m e kunn e foruden
fOTuden selve skj
skjololde ts kontur bestå
bestl't af
a f hj elm, hj elmfigur,
elmfiguT,
h jelmklæd
jelmkla::dee (løvværk,
(I!'lvva::rk, kranse, bl
blomsteTomsterTanker,
rank er, kartou
kartouche),
ch e), skjoldh
skj oldh old ere
eTe og en
kron
krone.
e.
I mange
man ge tilfæld
tilfa::ldee ben
benyttede
yttede ma
mann regelregelrette TangkToner,
rangkron er, dog n a::ppe
æppe ud fra
ha andre
an dre
grun
grunde
de en
end
d fordi
fOTd i de
dett var
va r dekorativt
dekora tivt og
li gesom ..h!'lTte
h ørte til
til.. et vå
v1lben.
ben. I Heraldisk
H era ld isk
T id
idssklift
ssklift nr,
nr. 9, 1964, p
p.. 418, h
har
ar jeg selv
skrevet, at
a t .rangkroner
. rangkroner an
anven
ven des kun
k u n af
adel og fyrster
fyrster..
.. H vad jeg men te var,
va r, at
at
rangkroner
if!'llge de
d e bestemmelse:
b estemm else: som
ran gkroner ifØlge
anven delsen af dem,
dem , teore
teoretisk
tisk
fastsa:tter
fas
ts.-etter anvendelsen
kun bunle
buu/e anvendes a f dem for hhvem
vem de
e r bestemt. At virkeligh eden siger nnoget
oget
h elt ande
andet,
t, vrimler
vri mler de
dett med eksemp
eksem p ler pl't.
på.
Embedsma::nd,
offi cerer ell er rigm
rigma::nd
æn d
Embedsm æn d, officerer
kunnee mene,
kunn
men e, at
a t de i social position var
li ge med
m ed personer
p ersone r af
a f adelig Tang
rang og derdeTfo
fO T
r ogs1l
også h avde re
rett til denn
dennee Tangs
r angs ydre
ydTe
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Nye bøger
bpger
kende tegn. Især
Isa:r m åske
llske n ållrr man va r i udlande t, var d et let a t overtale sig selv til
at m ene noget sådant,
slIdant, og siden sad kron en i ens signet. Tilfældige
Tilfa:ldige ligheder,
f. eks. m ellem en svensk grevekrone og en
fransk hertugkron e, kunne bidrage
bid rage til
denne kroneinflation eller -konfusion. I
all e fald er kroner, også
ogsll officielle rangkroner, i de fl este lande blevet brugt aldeles som folk havde lyst
Iyst eller uvidenhed
til, i reglen sikkert uden at nogen har
protesteret a f den grund. D et gælder
ga:lder
blandt danske bagere, og det gjaldt blandt
schweiziske bj!jnder.
bønder.
S.T.A.

Europas stæder
stader
Jiri Louda: European Civic Coats of
Arms; 266 sider med 320 våbener
vllbener i fa rver; Pa ul Hamlyn , London 1966; sh. 10/6
indb.
Bj!jger om h era ldik, og m åske
Bøger
llske især
isa:r kommun eh eraldik holder sig i reglen til et
land ad gangen. Tjekkoslovakken Jiri
slldan snæversn<everLouda h a:ver
æver sig hj!jjt
hØjt over sådan
h ed: i sin bog behandler han våbener
vllbener fra
alle Europas lande under et. I smuk og
ensartet udfØrelse
udfj!jrelse pranger h er irske og
russiske, jugoslaviske og norske, portugibyvllbener
bener side om side.
siske og ungarske byvå
Det er forfriskend e og lærerigt
l<ererigt at studere
E uropas kommunalheraldik p åll denne m ållde og i en indledning at få
fll d ens geografisk fordel
forde! te ligheder og forskell e yderligere belyst.
bel yst .
Indl edningen er dog langtfra fyldestgj!jrende, og d et m åa i det h ele tage t siges,
gørende,
a t Loudas tekst har svagheder. Han er
snaksom , hans tanke flakker, og de oplysninger
Iysninger han giver er ofte vage eller
usikre.
En skandinav vil
vii nok være
v<ere m est interesin teresseret i, hvad bogen kan fortælle
fort<elle om Syd-,
Central- og 0steuropa,
østeuropa, og d et er slet ikke
sll lidt. lIsær
så
Sa!r om forhold ene i Rusland får
fllr
man så
slI mange spredte sm
smllting
åting at vide,
gj!jr d et muligt for læsel<eseat de tilsammen gør
ren at danne sig et slags billede af den
russiske kommunalheraldiks oprindelse og
udvikling, som nok er spink elt, men
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næppe h elt forkert. Specielt interessant er
na:ppe
forfatterens omtale af nogle karakteristi tnek ved den russiske kommunalheralske træk
dik i 1800-tallet og indtil 1917 (f. eks. ved
at omgive visse statslige våbener
vllbener m ed en
krans af kornaks, omvundet med bånd),
blind),
som tyder på,
pll, at sovjetheraldikken p åll
nogle punkter ikke er en reaktion imod
zartidens h eraldiske former, m en tværttV<ertimod en videreførelse
viderefj!jrelse af d em.
emo
S.T.A.

Komponistvåbener
Komponistvdbener
Oesterreichischer Wappenalmanach 1967.
Musik aus Oesterreich; 32 sider, udg. af
Heraldisch-G en ealogische GeselIsehaft
Gesellschaft Adler, 1l Haarhof 4 a, 1010 Wien; pris 30
sch.
Gengivelser i streg af våbenerne
vllbenerne for
tolv østrigske
j!jstrigske komponister: Dietrichstein ,
Ditters von Dittersdorf, E ybler, Harant,
Kochel (mest kendt for sin K6chel- Verv<erker), Ktirenberg,
zeichnis over Mozarts værker),
Franz von Lehar, kejser Leopold 1.,
I., Losy,
Mojsisovics, Prochazka, Reznicek. Den
ledsagende tekst er almindelig biografisk
og musikhistorisk; af h eraldik er der ikke
meget andet end blasoneringerne.
blasoneringeme.
De fleste af våbenerne
vllbeneme tilhører
tilhj!jrer hvad
h.eftet selv tr<effende
hæftet
træffende kalder . kancelli·
heraldik. , og bortset fra en enkelt harpe
er der intet idem,
i dem, som har noget berø·
berj!j·
ringspunkt m ed musikken. En indledning
om Musikinstrumente im Wappen er
ganske utilfredsstillende.
S.T.A.

Fabricius
F. B. Fabricius: Våbener
Vllbener beny ttet i slægslcegterne Fabricius og Fabritius i Danmark
(se Heraldisk Tidsskrift nr. 15,
IS, 1967, side
247).
I juni 1967 udsendtes S.
5. og afsluttende
h<efte af dette v=k.
hæfte
værk. Det indeholder pll
på 16
sider fire våbengengivelser
vllbengengivelser fra segl , efterfern hæfters
h<efters
skrift, noter og kilder til alle fem
illustrationer, samt et p ersonregister.
H.efteme kan fås
Hæfterne
Us hos forfatteren , VesterbrogJI.de 90, Kj!jbenhavn
København V.
S.T.A.
brogJide
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