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Bomterker
Bomærker
Allan TØnnesen:
AlIan
Tj<lnnesen: Helsing~1"S
Helsingøn bomærkeT,
bomterke'f, 156
sider, rigt illustreret; udg. 1968 af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, c/o arkivar, cand. mag. Hans H.
Worsj<le, Landsarkivet, 8800 Viborg. OrdiWorsøe,
n;er pris: 32 kr., for medlemmer af SHS:
nær
22 kr. inkl. moms, men ekskl. porto.
Allan Tønnesen
Tj<lnnesen er medarbejder ved
k;empev;erket .Danmarks kirker«, og ideen
kæmpeværket
til sin bog fik han under arbejde med
kirkerne i HelsingØr.
Helsingj<lr. I disse kirker forekommer bom;erker
bomærker nemlig talrigt, og da
tilf;elde var af stor in teresse,
tercsse,
det i mange tilfælde
bade personal- og kunsthistorisk, at få
både
fl't
mærkerne
m;erkerne identificeret, begyndte h an at
forske i arkiveme.
arkiverne. Her dukkede nye mærm;erker op, og efterhånden
efterhl'tnden rettedes hans sigte
mod en fuldstændig
fuldst<endig publicering af alle
bevarede bom;erker
bomærker fra HelsingØr.
Helsingj;jr. En såsl'tdan samling ville have speciel værdi,
va:rdi, fordi
Helsingj;jr netop i bom;erkets
Helsingør
bomærkets glansperiocle,
glansperiode,
1500- og 1600-tallet, havde en central pIa·
cering inden for både
bl'tde Danmarks handel
og Danmarks kunst.
V;erket
Værket er det første
fj;jrste større
stj;jrre systematiske
arbejde om bomærker
bom;erker på
pl't dansk . Det el·
tillige ikke blot det bedste, men utvivlsomt et af de bedste arbejder om bomærbom;erker overhovedet, uanset sprog. Af stor almen interesse er den generelle indledning,
omfattende ca. en tredjedel af bogen . Her
indkredser forfatteren, hvad vi forstår
forstl'tr ved
.et bomærke«,
bom;erke«, og gennemgår
gennemgar dets histo·
rie, fra de fØrste
fj;jrste sikre vidnesbyrd om dets
eksistens, i 12oo-tallet, til det omsider gik
af brug, i 1800-tallet. Han diskuterer,
hvorvidt bomærket
bom;erket i sine former har væ·
v;e·
ret påvirket
pl'tvirket af runer,
run er. bogstaver, monogrammer, eller om enkelte bomærker
bom;erker muligvis
Iigvis skulle va:re
være st;erkt
stærkt forenklede gengivelser
giveIser · af reelle genstande, fx. timeglas
eller armbrøst.
armbrj;jst. Her som andetsteds er det
et af forfatterens fortrin , at han ved god
tilgr;ensende områder,
omrl'tder, således
sl'tledes
besked med tilgrænsende
de gejstlige segls sindbilleder og allegoriske figurer, eller den rolle monogrammet

is;er spejlmonogrammet kom til a t spil·
og især
le som delvis afløser
aflj;jser af bomærket.
bom;erket.
s;erligt felt er bomærkets
bom;erkets forhold til
Et særligt
den egentlige heraldik. Det er for længst
l;engst
pl'tvist,
påvist, bl. a. af Allan TØnnesen
Tj;jnnesen selv, se
HT nr. 16 p. 275, 1967, at samme person
kunne have både
bl'tde våben
vl'tben og bomærke,
bom;erke, og
at også
ogsl't adelige kunne bruge, og brugte,
bom;erke. I denne bog dokumenterer TønTj;jnbomærke.
nesen adskillige andre eksempler på
pl't pa·
bom;erker og våben:
vl'tben:
rallel anvendelse af bomærker
Bom;erke i skjold, alene. Bomærke
Bom;erke i skjold,
Bomærke
sammen med egentlige heraldiske figurer.
Et bomærke
boma:rke og et regelret heraldisk våvl'tben som alliancevåbener,
alliancevl'tbener, også
ogsl't kombineret
i et skjold. Og bomærke
bom;erke anvendt som
hjelmfigur i et våben
vl'tben med regelret heraldisk skjoldfigur.
Det længste
l;engste af de indledende kapitler
handler om bomærkernes
bom;erkemes anvendelse, som
ejendomsm;erke og ophavsmærke
ejendomsmærke
ophavsma:rke og om
retsv;esenet. De genstande
deres funktion i retsvæsenet.
som mærkedes,
m;erkedes, strakte sig fra
ha altersølv
altersj<llv til
tj;jrret
kogj;jdning (der f. eks. på
pl't Rømø
Rj;jmj;j indtørret kogødning
samledes for at bruges som brændsel).
bra:ndsel). Om
de bomærker
bom;erker der indgår
indgl'tr i bogen, oplyser
forfatteren altid hvor han har dem fra.
De to største
stj;jrste grupper er tegnede mærm;erker, altså
altsl't prentet direkte på
pl't et dokument,
og mærker
m;erker fra seglaftryk. Andre er stenhuggerm;erker, eller er kendt fra ligsten,
huggermærker,
epitafier, kalkmalerier, malede portrætter,
portr;etter,
reliefskl'trne
reliefskårne stolestader, glasmosaik eller
de graverede messingsØjler
messingsj;jjler omkring korgitteret i St. Olai Kirke, som er skænket
sk;enket af
helsingj;jrske borgere. I en lang række
helsingørske
r;ekke stamtavler påviser
pl'tviser Tj;jnnesen,
Tønnesen, hvorledes et boma:rke - eksakt det samme eller med små,
mærke
sma,
personlige differentieringer - kan være
va:re
brugt i generation efter generation inden
for s = e familie.
Det generelle afsnit afsluttes med en
gennemgang af mulighederne for at opbygge et system til registrering af bomær·
boma:r·
ker. Og derefter går
gl'tr forfatteren over til
selve katalogen over de helsingØrske
helsingj;jrske bom;erker, i alt ca. 700 forskellige. Samlinmærker,
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Nye bøger
bpger
gen er opbygget . heraldisk«
heraldiskc , altså
altsa fra
ma:rke til person , efter
mærke
eher bomærkernes
boma:rkemes hoved typer: merkurstav, kors, pil,
vedtyper:
pi!, krog, græsk
gra:sk
kors, osv., alle med underafdelinger. Men
ved hj ælp
a:lp af bogens register (på
(pA op imod
1100 navne) kan man også
1lO0
ogsll gå
gA den anden
vej : fra pe,rson til mærke.
m,erke.
Alle bevarede hehingØrske
he\;ing!'lrske bom ærker
a:rker er
afbildet i bogen, tegnet af Tøllllesen
T!'lnnesen selv,
spændstig streg der svarer godt
i en sikker, spa:ndstig
til hans m ådeholdne
lldeholdne og nuancerede sprog.
HeI t bortset fra deres historiske værdi,
Helt
va:rdi, er
d et æstetisk
a:stetisk særdeles
sa:rdeles tilfredsstillende at
lade !'ljnene
øjnene glide langs disse kolonner
af bomærker:
boma:rker: variationsmulighederne, opfindsomheden, ja rent ud skønheden
sk!'lnheden i
nogle af deml
Men disse sider kan også
ogsA fascinere på
pa
en anden måde,
mllde, nemlig ved det kik de
giver n ed i datiden . Man mØder
m!'ider et par af
epokens kendte navne - salmedigteren
Hans Christensen Sthen, Kronborgs bygmester Hans Steenwinkel
Steenwinke1 den ældre,
reldre, kunstsmeden Caspar Fincke - men det fængsfa:ngslende er navnlig vrimmelen af ukendte,
grydest!'lsom udgjorde datidens samfund: grydestøbere, brevdragere, sporemagere, rendelægrendela:ggere, falkefængere,
falkefa:ngere, jollemænd,
jollema:nd, en fodermarskalk (Peder Pedersen , . ihjelskudt af
sin uven uden for HelsingØr«
Helsing!'lr« 20. marts
1618), ja en heks. HelsingØr
Helsing!'lr var et babel,
babe!,
hørtes alle Europas tungemål
tungemAI og alle
h er h!'lrtes
rigets dialekter, og dette gav
gay sig udslag,
n år
Ar pennen sattes til
ti! papire t. Den samme
person omtales
om tales i et dokument som Segers,
i et andet som Seyer, i et tredj e som Seiger. Pensenhagenn og Bandtssehorgen er
en og samme mand. ·Ruckhouid og Rukop
ligeledes.
Iigeledes. Men just denne forvirring
forvining var
jo baggrunden for bom ærkern
a:rkern es uundværuundva:rlighed. Når
Nar Jan Kussinn, Johan G
G()I;in
()I; i n og
Jan Casin brugte samme bomærke,
boma:rke, måtte
mAtte
det være
va:re samme mand, uanset hvordan
sja:lla:ndere, skAninger
sjællændere,
skåninger eller skotter udtalte
og stavede hans hollandske navn. Identiteten sad i bomærket.
boma:rket.
Det ka n imidlertid ikke have gjort det
n emmere for forfatteren at udarbejde
denne bog. Den har i det h ele taget krækra:vet m ege t. Ikke blot flid,
£lid, grundighed og
udholdenhed , men ogsA
også forstand , viden
og fantasi. Det er ct værk,
va:rk, som Allan TønT!'ln-
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nesen kan va:re
være stol
stoltt af og vi andre taknemmelige for. Man bliver Mde
både klogere
og gladere ved at læse
l<ese det.
S.T.A.

Ostrig
Østrig
osteneichischer Wappenalmanach 1969,
Wiener Burgenneister, 32 sider med 12
tegninger af Otto Gruber, tekst af Hanns
Jager-Sunstenau;
jager-Sunstenau; udg. af Heraldisch-Genealogische Gesellschaft .Adler«,
.Adler c, Haarhof
4 a, A-lOlO Wien; pris: 30 Seh.
Af de ca. 167 borgmestre i Wien som
historien kender til, har forfatteren udvalgt tolv, der hver får
fAr en kort biografi
plus en afbildning
afbi!dning af sit våben.
vllben. Trods sin
lidenhed giver samlingen et billede af heraldikkens udvikling (eller
(ell er indvikling).
Det ældste
a:ldste våben
vAben i udvalget er fra 1282
og omfatter egentlig kun et skjold. Det
tilh!'lrer den fØrste
tilhØrer
f!'lrste wienske borgmester,
kendes,
des, Konrad Poll, og våbevllbehvis navn ken
net er talende, en høne,
h!'lne, på
pA latin pullus.
Det næste
na:ste våben,
vAben, fra begyndelsen
begynde!sen af 1300tallet, har b åde
llde skjold og hjelm.
hje!m. Fra begyndelsen af 15OO-tallet
1500-tallet er, på
pll et nær,
na:r, alle
våbenerne
vAbeneme kronet, uanset at det ifølge
if!'llge sagens natur drejer sig om borgerlige våbevAbener. Fra slutningen af 1500-tallet er næna:sten alle våbener
vAbener firdelte eller på
pA anden
made sammensatte. Fra midten
måde
mid ten af 1700tallet er alle de udvalgte borgmestre blebIevet adlet, og fra begyndelsen af 18oo-talle t kompon eres der i den anledning i regvllben til dem, oftest
of test afledet af
len et nyt våben
staden Wiens eller kejserhusets våben.
vAben.
Samtidigt bliver det almindeligt med to
eller tre hjelme. Den sidste borgmester i
rækken, Theodor Korner,
Komer, senere forbundsra:kken,
pra:sident, var af nyadIet
præsident,
nyadlet familie, men socialdemokrat.
Teksten, af professor Jager-Sunstenau
(pra:sident for det udgivende selskab og
(præsident
for den kommende heraldiske kongres i
Wien), giver et stimulerende indtryk af
den borgerånd:
borgerAnd: foretagsomhed , ansvarsføansvarsf!'llelse og vågenhed
vAgenhed , som har præget
pra:get disse
tolv duelige borgmestre. Det heraldiske i
teksten indskrænker
indskra:nker sig i reglen til blasoncringen .
neringen

bpger
Nye bøger
osteneich 'Und
und seine Wappen, af Franz
GaU; 36 sider ill.
Gall;
4 farvesider; udg. af
.Erste Osterreichische
Osterreiehisehe Spar·Casse, Wien lI,,
1968; pris: gratis?
Dr. Franz Gal!
Gall er universitetsarkivar i
'vVien
W ien og generalsekretær
generalsekreta:r for den kommen-de kongres. Hans lille bog er skrevet i
.anledning af 50-års
50-llrs dagen for republikken 0strigs
østrigs oprettelse i efteråret
efteraret 1918.
Den behandler sit enUle på
pa en klar og
.a:rlig facon
.ærlig
faeon og rummer adskillige meget
fængslende
fa~ngslende oplysninger.
opl ysninger.
Indholdet omfatter det Østrigske
~strigske Ør~r
nevabens historie: fra tysk kejservåben
nevåbens
kejservaben
via østrigsk
~strigsk kejservllben
kejservåben til republikansk
·østrigsk
·~strigsk våben.
vl\ben. - Det Østrigske
~strigske flags hir~t-hvidt-r~dt
t-rødt vandret stribede
.storie: det rødt-hvid
flag kan fØres
f~res tilbage til et habsburgsk
banner, afbildet på
pa et segl fra 1230; Franz
-Gall mener,
-eall
men er, at det .utvivlsomt
»utvivlsomt er det ælda:ldste statssymbol af denne art i Europa.,
Europac,
hvilket muligvis vil
viI vække
va:kke diskus.~ion i
Danmark (se side 438) . - Og endelig behandler bogen våbenerne
vllbenerne for de ni østrig~strig
:ske forbundslande, deres opståen
opstaen og udvikling. Et af disse .lande.
»landec er hovedsta·den Wien , som oprindeligt fØrte
f~rte en Ørn
~rn
i sit segl, men fra 1278 et kors, hvidt i
rødt.
r~dt. Efter forfatterens mening går
glll' dette
vllben sandsynligvis tilbage til det Tyske
våben
Riges Reichsturmfahne. Se herom side
·428.
S.T.A.

+

Fra
Fm panter til påfugl
pa/ugl
.Kulturhistorisk leksikon tor
.Kultllrhistorisk
for nordisk mid·
delalder, Rosenkilde og Bagger, KØbenK~ben·
~havn; Akademiska Bokhandeln , Helsing·
fors; Gyldendal Norsk Forlag, Oslo; AllAll·
hems Forlag,
Fiirlag, Malmii.
Malmo. Bind XIII OrmeT'
Regnbue, 1968.
Regnblle,
Blandt
B1andt dette binds opslagsord af direk·te heraldisk interesse 'kan nævnes:
na:vnes:
Pan/er (samt leopard og gepard), PapePanter
Papegojskjlltning, Pelikaner, PilPå.gOjOl· og Papegojskjutning,
.gojO?·
fagel og Påfuglfjær.
Pafltglfjcer. Hertil en redegØrelse
redeg~relse
fågel
middeJaJderlige nafor Physiologw, den middelalderlige
turhistorie der bl. a. rummer oplysninger
·om adskillige fabeldyr, såsom
sllsom · føniks,
f~niks, havfrue og salamander.

Patmnw, skytshelgener; Paulus
Paltlus og hans
sværd; Petms med nøglen
sva:rd;
n~glen eller nøglerne;
)1~gJerne;
Pilgrimsmiirken med bl. a. ibsskallen. Papirsegl og Plomber (med våbener
vabener på)
pa)
til mærkning
ma:rkning af varer. - Pil og bue som
skjoldfigul', og en illustreret artikel
skjoldfigur,
ai-tikel om
det heraldiske Pelsverk.
I øvrigt
~vrigt kan næsten
na:sten alle artikler i dette
herIige værk
herlige
va:rk på
pa den ene eller
ell er anden måde
mllde
bidrage til at belyse heraldikken: dens
opstaen og udvikling, forudsætninger
opståen
forudsa:tninger og
betydning. Tidligere bind tar
har været
va:ret omtalt i HT nr. 17 p. 322 og nr. 14 p. 171.
S. T.A.

Kosmopolitisk vabenbog
våben bog
The Augustan Society Roll of Arms 1967
and Addenda for 1968, redigeret af Rodney Eugene Hartwell, illustreret af Carl
Alexander von Volborth og William Wil£rid
hid Bayne; 200 sider, 96 våben
vllbentegninger
tegninger
i sort; udgivet af The Augustan Society,
Inc., 18002 Faysmith Avenue, Torrance,
Ine.,
Torranee,
California 90504, USA, 1968; pris 10$
indb.
The Augustan Society - se også
ogsll Heraldisk Tidsskrift nr. 10 p. 438, 1964 - er en
forening som dyrker royalistiske og besla:gtede in
slægtede
interesser,
teresser, herunder dele af heraldikken, og den foreliggende, særdeles
sa:rdeles
vllbener for en
nydelige bog gengiver våbener
ra:kke af dens medle=er. Den tilsvarenrække
de tekst indskrænker
indskra:nker sig til navn, bIasoblasonering og evt. henvisning til den autoritet eller
eUer anden kilde som våbengengivelvllbengengivelsen bygger på.
pll. Redigeringen af dette er
ikke imponerende.
Hvad der bærer
ba:rer va:rket,
værket, er von Volborths tegninger,
tegnin ger, pll
på syv nær
na:r alle dem bogen indeholder. En del af dennes våbener
vllbener
er sikkert opstået
opstllet i Amerika - Canada,
USA, Latinamerika - men størstedelen
st~rstedelen
stammer fra Europa. Her er våbener
vabener ikke
blot af engelsk, skotsk, irsk, fransk og
tysk oprindelse, men også
ogsa fra Schweiz,
Sehweiz,
Spanien, Italien, Bohmen,
Biihmen, Ungarn, Baltikum, Danmark (Ingvordsen), ja RumæRuma:nien og Grækenland.
Gra:kenland. Der er gejstlige og
fyrstelige vllbener,
våbener, og et enkelt kongeligt,
for Simeon 2. af Bulgarien.
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Nye bøger
b9Jger
Der er i dag i verden meppe
næppe nogen heraldisk kunstner eller heraldisk kyndig,
som kender nationernes heraldiske uligheder bedre end v. Volborth (se også
ogsll HT
nr. 15 p. 243, 1967), og hans sikre og viden de gengivelser af våbener
dende
vllbener fra vidt forskelIige civilisationer
skellige
civilisation er gør
g~r det ikke blot til
en fornøjelse,
forn~jelse, men også
ogsll lærerigt
la:rerigt at blade
i bogen.
S. T.A.

Flag, flag, flag
Recueil du !le
Ile eongres
congres international de
vexillologie Zurieh
Zurich 1967, 204 sider, trykt
i 180 eksemplarer, Zurich 1968; udg. af La
Societe Suisse de Vexillologie, c/ o Louis
Muhlemann, Niederhofenrain 31, 8702
Zollikon-Zurich; pris: Schw.frcs. 33.
Flagforskerne er imponerende. Med
blot ca. 55 aktive deltagere ved deres 2.
kongres præsterer
pra:sterer de, året
lIret efter, en rigt
iIIustreret rapport med kongressens foreillustreret
s;erdeles in
teressante.
drag, hvoraf flere er særdeles
interessante.
Præsterer
Pra:sterer . dee,
de«, skriver jeg, men dynamoen i det hele har nok været
va:ret Louis
Milhlemann, formand for det schweiziske
flagselskab. Meget karakteristisk bidrager
han også
ogsll med en af bogens interessanteste
artikler, .Geschichte und Politik im SpieStaatschefsstandarten«, der bl.
bI. a.
gel des Staatschefsstandartene,
demonstrerer hvorledes flagtraditioner fra
det gamle 0strig
Østrig blev ført
fj1lrt videre i Jugoslavien, Bulgarien og Rumænien
Ruma:nien , hvor de
stadig florerer.
En anden flaghistorisk artikel af stor interesse, bl. aa.. fordi den kan medvirke til
at belyse Dannebrogs oprindelse, er Hans
Horstmann • Vor- und Fruhgeschichte des
europaischen Flaggenwesense,
Flaggenwesens«, med nye
iagttagelser fra heraldikkens tidligste udvikling, citater fra den A:ldre
Ældre Edda og
Saxo, og mange gode illustrationer.
illustration er.
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Andre artikler handler om flagene i
Bayeux-tapetet, om Kongos flag og om
Liberias flag, om flagene på
pa et middelalderligt SØkort
sj1lkort over Middelhavet, om
flag i ungarsk heraldik , og om en gruppe
schweiziske kommuneflag. To bidrag inden for hvad man kunne kalde flagteOli
er Klaes Sierksmas . Bannistique et esthetique« og Whitney Smith: . The Real and
the Ideal in Vexillology e,
«, sidstnævnte
sidstna:vnte
na:rmest at oversætte
nærmest
oversa:tte med .Hvad menes
med et f1ag?«
Bogens eneste skandinaviske bidrag er
en illustreret
iIIustreret artikel om . Naeh
Nach Mass hestelIte sehwedisehe
steIlte
schwedische Kreuzflaggen um
urn die
Mitte des 17. Jahrhundertse
Jahrhunderts« af C. G. U.
ogsll ved kongressen holdt
Scheffer, som også
Seheffer,
et filmforedrag om . Svenska f1aggans
flaggans
dag«.
dage.
Herudover indeholder bogen et par
indlæg
indla:g om flaglovgivning, restaurering af
flag m. m. , samt - en trist kopiering af
de heraldiske kongressers rapporter - op
mod 40 sider med velkomsttaler, åbningsabningstaler,
er, takketaler og afskedstaler.
tal
S. T.A_

Canada
Ogsa Canada har sit heraldiske selskab Også

The Heraldry Society of Canada, La Soeiete
ciete Heraldique du Canada, 900 Pineerest
crest Road, Ottawa 14, Ontario - og sit
tidsskrift, Heraldry in Canada, i format
en smule mindre end HT. Det udkommer fire gange om året,
lIret, hvert nummer
pll 16 sider. Indholdet er lidt spinkelt,
på
interesselj1lst, og det er pænt
pa:nt
men ikke interesseløst,
illustreret, det seneste nummer endda i
IO ean
can . dollars om
farver. Kontingent: 10
arct.
året.
S.T.A .
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