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ST0RSTEDELEN af det materiale 
hvorfra vi har vor viden om mid· 

delalderens heraldik - fs6rst og frem· 
mest sigiller, men ogsa fx. ligsten, 
ms6nter, bygningsdetaljer og graverin· 
ger - lider af en stor brist: det viser 
ingen farver. For mange middelalder
lige vabeners vedkommende kender vi 
derfor slet ikke farverne. Hvor mange 
det kan -dreje sig om, kan vi fii et ind
tryk af gennem Thiset & Wittrups 
»Nyt ' dansk adelslexikon. fra 1904. 
Blandt dette vrerks ca. 1700 vabener 
stammer ca. 910 fra middelalderen, 
dvs. fra f~r ar 1500, men kun for o. 
425 af disse, = ca. 47 D/o, kender man 
tinkturerne. Hertil kommer, at i man
ge af de tilfrelde, hvor vi faktisk ken
der, ell er mener at kende, middelalder
lige vabeners farver, stammer denne 
viden fra et langt senere tidspunkt 
end vabenets fs6rste tilsynekomst, og 
vi kan ikke vrere sikre pa, at disse far
ver er de oprindelige. 

Det er isrer derfor, at de middel
alderlige vllbenbt/iger er sa dyrebare 
for det heraldiske studium. De giver 
nemlig altid besked om farv erne. De 
oplyser naturligvis tillige om meget 
andet, dels ting man ogsa ved andet
steds£ra, dels ting som kun de kan 
fortrelle; de vabenbs6ger , som bestar af 
tekst kan fx. oplyse om hvad en ellers 

ikke identificierbar figur egentlig fo
restiller. Desuden udgs6r vabenbs6gerne 
samlinger af heraldisk information; de 
sts6rste vabenbs6ger indeholder tusin
der a£ vabener. Hvis man ikke havde 
dem, matte en tilsvarende viden ind
samles fra tusinder a£ sigiller, spredt 
pa tusinder af dokumenter i snesevis 
af arkiver; fra ligsten i hundreder af 
kirker; osv., osv. 

Men det er og bliver farverne som 
gs6r vabenbs6gerne til hvad de er: nrest 
sigillerne vel det vigtigste heraldiske 
kildemateriale vi ejer. Og samtidig, 
langt foran sigilleme, det som mere 
end noget andet giver et indtryk af 
hvad der formodentlig er den egent
lige bevreggrund bag det hele: de dej
lige figurer, de krekke forenklinger, 
de frydefulde variationer, alt sammen 
i enkle, men strerke og dybt tilfreds· 
stillende £arver . . . kort sagt: heraldik· 
kens sks6nhed. 

Sandsynligvis er der blevet udarbej
det vabenbs6ger i alle lande, som har 
haft en heraldik, men de er ikke ble
vet bevaret lige godt alle steder. I et 
register over den danske herold Hans 
Jyllands ejendele fra 1524 nrevnes .en 
bog med vaben udi, som herolder 
plejer at have«, men hvad der siden 
er blevet af den, vides ikke. Den har 
maske vreret dansk, men kan ogsa 
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mønter, bygningsdetaljer og graverin· 
ger - lider af en stor brist: det viser 
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oplyser naturligvis tillige om meget 
andet, dels ting man også ved andet
stedsfra, dels ting som kun de kan 
fortælle; de våbenbØger ,som består af 
tekst kan fx. oplyse om hvad en ellers 

ikke identificierbar figur egentlig fo
restiller. Desuden udgØr våben bØgerne 
samlinger af heraldisk information; de 
største våbenbØger indeholder tusin
der af våbener. Hvis man ikke havde 
dem, måtte en tilsvarende viden ind
samles fra tusinder af sigiller, spredt 
på tusinder af dokumenter i snesevis 
af arkiver; fra ligsten i hundreder af 
kirker; osv., osv. 

Men det er og bliver farverne som 
gør våbenbØgerne til hvad de er: næst 
sigillerne vel det vigtigste heraldiske 
kildemateriale vi ejer. Og samtidig, 
langt foran sigilleme, det som mere 
end noget andet giver et indtryk af 
hvad der formodentlig er den egent
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Sandsynligvis er der blevet udarbej
det våben bØger i alle lande, som har 
haft en heraldik, men de er ikke ble
vet bevaret lige godt alle steder. I et 
register over den danske herold Hans 
Jyllands ejendele fra 1524 nævnes .en 
bog med våben udi, som herolder 
plejer at have«, men hvad der siden 
er blevet af den, vides ikke. Den har 
måske været dansk, men kan også 
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have vreret udenlandsk. Den mest om
fatten de middelalderlige vabenbog 
som ken des, Bergshammar (opkaldt 
efter en svensk herregard), med ca. 
3400 vabentegninger i, blev udarbej
det i Nederlandene omkring midten 
af 1400-tallet, men har i alle fald fra 
midten af 1600-tallet vreret i svensk 
eje og findes i dag i Riksarkivet i 
Stockholm. 

Nresten alle de middelalderlige va
benb!6ger man kender i dag stammer 
fra Frankrig, Nederlandene, Tyskland 
eller England. I de to sidste lande er 
der udgivet detaljerede, omhyggeligt 
redigerede kataloger over alt hvad der 
findes, utrykt savel som trykt: E. v. 
Berchem, D. L. Galbreath, Otto Hupp 
& Kurt Mayer: »Die Wappenblicher 
des deutschen Mittelalters«, 1939, om
fattende i alt ca. 80 handskrifter, og 
A. R. Wagner »A Catalogue of Eng
lish Mediaeval Rolls of Arms«, 1950, 
der omfatter godt 100. For Frankrigs 
vedkommende har Paul Adam publi
ceret en oversigt over de vabenb!6ger 
der foreligger trykt, »Catalogue des 
armoriaux frant;;ais imprimes«, 1948, 
og en anden over de franske vaben
b!6ger som indeholder udenlandske 
vabener (ca. 40, deriblandt nogle af 
de kendteste), .Les armoiries etrange
res dans les armoriaux frant;;ais du 
moyen age«, 1955. Et samlet katalog 
over alle franske vabenbogsmanuskrip
ter eksisterer ikke. Nogen nederlandsk 
fortegnelse er mig hell er ikke bekendt, 
men de vigtigste nederlandske vaben
b!6ger er opf!6rt i den tyske ell er de 
franske fortegnelser. 

Alt i alt skal der nok i Vesteuropa 
findes opimod 300 middelalderlige va
benb!6ger. Heraf er ca. 20 fra 1200-
tall et, o. 70-80 fra 1300-tallet, og re
sten fra 1400-tallet. I alle fald i Dan
mark har disse vabenb!6ger hidtil ikke 
mer vakt den interesse de fortjener. 
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Mange af dem indeholder skandinavi
ske vabener, for konger og i enkelte 
til£relde for andre, men materialet er 
ikke gennemgaet systematisk, sk!6nt 
opgaven er tillokkende og langtfra 
uoverkommelig. 

Vdbenbogerne.r formal 

Formalet med en vabenbog kunne v<ere 
lokalt-feudalt: en fortegnelse over folk 
som boede i samme landsdel, h!6rte 
under samme lensherre, eller havde 
feudale forpligtelser samme sted (se 
fx. Heraldisk Tidsskrift 14, p. 173, 
1966). Andre vabenb!6ger om fatter 
medlemmer af et broderskab eller en 
orden, ell er fx. velg!6rere af en hellig 
stiftelse. Andre igen gengiver vabener 
for personer som har v<eret samlet ved 
en ell er anden lejlighed, fx. en hyld
ning, en kroning, en belejring eller 
en turnering. Nogle vabenb!6ger er 
blevet fortsat gennem lange aremal og 
kan v<ere sv<ere at tidsf<este n!6jagtigt; 
ved »lejlighedsb!6gerne« gar det i reg
len forholdsvis let, fordi alle dens per
saner, de reldste savel som de yngste, 
n!6dvendigvis ma have v<eret i live 
samtidig. 

En fjerde gruppe er egentlig slet 
ikke vabenb!6ger, idet vabentegninger
ne ikke er deres primrere formal, men 
kun skal illustrere en tekst. Det g<el
der fx. Matthew Paris' historiev<erk 
.Historia anglorum« fra o. 1250 med 
ca. 95 vabentegninger (se HT 7, p. 
302-3, 1963) og det ber!6mte tyske Hei
delberger Liederhandschrift fra o. 1300 
med ca. 135 vabener(HT 7, p. 327). 
En ganske lille gruppe udg!6res af va
benb!6ger som er ordnet e£ter heral
diske figurer. Deres formal ma have 
vreret identifikation, og de er utvivl
somt fremstillet til brug for professio
nelle herolder. 
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Mange af dem indeholder skandinavi
ske våbener, for konger og i enkelte 
tilfælde for andre, men materialet er 
ikke gennemgået systematisk, skØnt 
opgaven er tillokkende og langtfra 
uoverkommelig. 
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nØdvendigvis må have været i live 
samtidig. 

En fjerde gruppe er egentlig slet 
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Langt den ' st~rste gruppe v:1ben
b~ger bestar imidlertid af dem man 
kunne kalde generelle. De begynder i 
reglen med v:1benerne for kejseren, 
eller kejserne (den byzantinske og den 
tyske), og en nekke konger og andre 
fyrster, verdslige og evt. gejstlige, og 
fortsretter derefter i mere eller mindre 
tilfreldig orden med andre vabener, 
fra forfatterens hjemland og fra andre 
lande. Det er ikke kun kristenheden 
man holder sig til. Der er ofte vabe
ner, mere eller mindre regte eller rent
ud opdigtede, for muhammedanske, 
hedenske ell er helt igennem legen
dariske herskere, savel som for perso
ner der aldrig har f~rt vaben (Alexan
der den Store fx.) ell er som aldrig har 
eksisteret. 

I \6vrigt er gnensen mellem de for
skellige grupper ikke skarp. Adskillige 
vabenb~ger er begyndt som en af de 
f~rste kategorier, men er blevet fort
sat efter mindre prrecise retningslin
jer og er endt som .generelle«. 

Wijnbergen-vdbenbogen 

Et godt eksempel pa denne sidste, 
blandede gruppe er den reldste fran
ske vabenbog som er bevaret i origi
nal, Wijnbergen-vabenbogen (saledes 
kaldet efter en tidligere ejer). Den er 
publiceret 1951-54, og i en lrerd, men 
utynget, overmade lresevrerdig intro
duktion g~r dens to udgivere, Paul 
Adam-Even og Leon Jequier, rede for 
dens indhold og finder skarpsindigt 
frem til hvornar den er fremstillet. 

Den bestar af 1312 v:1bener, fordelt 
i tregrupper. F~rst 256 vabener, med 
navn, for vasaller i Ile-de-France, ud
arbejdet mellem 1265 og 1270, maske 
i 1267, da dette landskabs kronvasal
ler var samlet for at forny deres ed 
til kong Ludvig den Hellige, f~r han 

, drog pa korstog. Dernrest IOOO v:1be-

Vdbenb91ger og 191ver 

ner, delvis uden navn, for store her
rer og adelsmrend i N ordfrankrig, 
N ederlandene og Tyskland, grupperet 
efter len og ~jensynligt indsamlet ret 
usystematisk under forfatterens rejser 
i de pagreldende lande. Denne del 
stammer fra tidsrummet ca. 1270-88. 
Vabenbogen afsluttes med v:1benerne 
for 56 konger, hvoraf 50 vises pa far
veplancherne over for side 456 og 457. 

Nar Wijnbergen-vabenbogen frem
drages her, er det . imidlertid ikke blot 
pa grund af dens store heraldiske in
teresse i almindelighed, men fordi den 
har en aldeles speciel, overordentlig 
stor, betydning for Skandinavien. 
Blandt dens 56 kongevabener findes 
nemlig vabenerne for kongen af Dan
mark, kongen af Norge og kongen af 
Sverige, og det er, for Danmarks og 
Norges vedkommende maske, for Sve
riges med sikkerhed, den celdste tore
komst at dem i tarver som er bevaret. 
Tillige findes her et vaben for kon
gen af Island, som overhovedet ikke 
kendes andetstedsfra. Det er f~rste 

gang disse fire vabener publiceres 
samlet i Skandinavien, og f~rste gang 
overhovedet at de reproduce res i far
ver. 

Hvad Danmarks, Norges og Sveriges 
v:1bener angar, er farverne de samme 
som dem der bruges i dag. Netop ved 
hjrelp af Norges vaben kan konge
afsnittet i vabenbogen dateres til ca. 
1285, og nar disse farver har vreret 
konstante sa langt tilbage, har man 
lov til at ga ud fra, at de har vreret 
de samme helt fra disse vabeners op
staen i slutningen af 1l00-tallet og 
begyndelsen af 1200-tallet. 

For Island ligger det lidt ander
ledes. Som nrevnt er vabenet i Wijn
bergen unikt; det vaben for Island 
som man senere kender til, er helt 
anderledes (se HT 5, p. 197, 1962, og 
side 463). Blandt Wijnbergens konge-
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på grund af dens store heraldiske in
teresse i almindelighed, men fordi den 
har en aldeles speciel, overordentlig 
stor, betydning for Skandinavien. 
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mark, kongen af Norge og kongen af 
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Norges vedkommende måske, for Sve
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Tillige findes her et våben for kon
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gang disse fire våbener publiceres 
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ståen i slutningen af nOO-tallet og 
begyndelsen af 1200-tallet. 
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vabener er der, som man viI se, ad
skillige tvivlsomme eHer rent ud fan
tastiske_ Sp\'lrgsmiUet er sa, om Island 
h9>rer til blandt disse eH er i samme 
sikre og korrekte gruppe som de tre 
andre skandinaviske vabener- Se se
nere. 

»Maske« blev der ovenfor sagt, om 
hvorvidt Danmarks vaben i Wijnber
gen var det a:ldste kendte eksempel 
med farver- I sin bog om rigsvabenet 
p. 43 skriver Grandjean, at den a:ld
ste dokumentation af farverne findes 
i et bogmaleri i »Berliner-afskriften« 
af Den Sachsiske Verdenskr\'lnike fra 
»slutningenc af 1200-taHet og henviser 
til en afhandling af W. MoHerup fra 
1888. MoHerup selv er lidt pra:cisere; 
han mener at Berliner-afskriften er 
fra o. 1260-81 »eHer en kun lidt se
nere tid« . Som man ser, er det fa ar 
det drejer sig om, og uden na:rmere, 
minuti\'lse unders\'lgelser, er det nok 
umuligt at afg\'lre om det er Berliner
afskriften af Den Sachsiske Verdens
kr\'lnike eHer Wi jnbergen-vabenhogen 
der har a:ren af at indeholde den a:ld
ste kendte farvelagte gengivelse af 
Danmarks vaben. Grandjean ville sik
kert have na:vnt Wijnbergen, hvis han 
havde kendt den. Hans bog udkom 
imidlertid i 1926, og Wijnbergen
Mndskriftet blev f\'lrst fundet i 1930. 

Det a:ldste vidnesbyrd om de nor
diske kongevabeners farver er natur
ligvis ikke det samme som det a:ldste 
vidnesbyrd om deres eksistens. Bade 
Danmarks, Sveriges og Norges vabe
ner er, uden farver, kendt la:nge f\'lr 
Wijnbergen. Alligevel kan deres f\'lr
ste samlede entre i verdensheraldik
ken maske va:re et vel egnet udgangs
punkt for en pra:sentation af hvad 
man ved, eH er t\'lr formode, om disse 
tre smukke vabeners oprindelse og 
tidligste historie. Det vil de f\'llgende 
afsnit handle om. 

444 

Forinden viI vi dog mcvne dem 
som har gjort det muligt for Heral
disk Tidsskrift at bringe de to farve
plancher. Den nuva:rende ejer af 
Wijnbergen \'lnsker at va:re anonym, 
men gennem Madame Elisabeth Lee
mans Prins har han og det hoHandske 
heraldiske selskab, Koninklijke Neder
landsch Genootschap voor Geslacht
en Wapenkunde, i Haag, i hvis vare
ta:gt manuskriptet befinder sig, givet 
Heraldisk Selskab tilladelse til at re
producere de to sider. Madame Lee
mans Prins har tillige med stor elsk
va:rdighed s\'lrget for selve fotografe
ringen. For alt dette udtaler vi vor 
bedste tak. Alle interesserede har i \'lv
rigt uendeligt langt mere at va:re 
Madame Leemans Prins taknemlig 
for, idet det var hende som s\'lrgede 
for at manuskriptet kom frelst gen
nem krig og besa:ttelse. 

Farvefotografering, reproduktion, 
trykning og papir er betalt ved et 
tilskud fra det danske Ministerium 
tor kulturelle anliggender, som He
raldisk Tidsskrift takker for denne 
smukke og opmuntrende bistand. 

Loven 

Da heraldikken opstod, omkring mid
ten af llOO-tallet, tog mange konger 
og andre fyrster 19'Jven som deres va
benma:rke. 

Fra oldtiden havde l\'lven va:ret det 
mest gangbare symbol for kongelige 
egenskaber og kongelig magt. Plinius 
tillagde i sin naturhistorie l\'lven alle 
de a:dleste menneskelige kvaliteter, og 
kristendommen sva:kkede pa ingen 
made denne opfattelse, tva:rtimod. 
L9>ven er omtalt talrige steder i Bibe
len. Ordsprogenes Bog 30.30 taler om 
>19>ven, kongen blandt dyrene, som 
ikke viger for nogenc, og i Johannes' 
Aben baring sarnmenlignes Kristus med 
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våbener er der, som man vil se, ad
skillige tvivlsomme eller rent ud fan
tastiske_ SpØrgsmålet er så, om Island 
hØrer til blandt disse eller i samme 
sikre og korrekte gruppe som de tre 
andre skandinaviske våbener- Se se
nere. 

»Måske« blev der ovenfor sagt, om 
hvorvidt Danmarks våben i Wijnber
gen var det ældste kendte eksempel 
med farver- I sin bog om rigsvåbenet 
p. 43 skriver Grandjean, at den æld
ste dokumentation af farverne findes 
i et bogmaleri i »Berliner-afskriften« 
af Den Sacllsiske VerdenskrØnike fra 
»slutningenc af 1200-tallet og henviser 
til en afhandling af W. Mollerup fra 
1888. Mollerup selv er lidt præcisere; 
han mener at Berliner-afskriften er 
fra o. 1260-81 »eller en kun lidt se
nere tid« . Som man ser, er det få år 
det drejer sig om, og uden nærmere, 
minutiØse underSØgelser, er det nok 
umuligt at afgØre om det er Berliner
afskriften af Den Sacllsiske Verdens
krØnike eller Wijnbergen-våbenbogen 
der har æren af at indeholde den æld
ste kendte farvelagte gengivelse af 
Danmarks våben. Grandjean ville sik
kert have nævnt Wijnbergen, hvis han 
havde kendt den. Hans bog udkom 
imidlertid i 1926, og Wijnbergen
håndskriftet blev fØrst fundet i 1930. 

Det ældste vidnesbyrd om de nor
diske kongevåbeners farver er natur
ligvis ikke det samme som det ældste 
vidnesbyrd om deres eksistens. Både 
Danmarks, Sveriges og Norges våbe
ner er, uden farver, kendt længe fØr 
Wijnbergen. Alligevel kan deres fØr
ste samlede entre i verdensheraldik
ken måske være et vel egnet udgangs
punkt for en præsentation af hvad 
man ved, eller tØr formode, om disse 
tre smukke våbeners oprindelse og 
tidligste historie. Det vil de fØlgende 
afsnit handle om. 
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Forinden vil vi dog nævne dem 
som har gjort det muligt for Heral
disk Tidsskrift at bringe de to farve
plancher. Den nuværende ejer af 
Wijnbergen Ønsker at være anonym, 
men gennem Madame Elisabeth Lee
mans Prins har han og det hollandske 
heraldiske selskab, Koninklijke Neder
landsch Genootschap voor Geslacht
en Wapenkunde, i Haag, i hvis vare
tægt manuskriptet befinder sig, givet 
Heraldisk Selskab tilladelse til at re
producere de to sider. Madame Lee
mans Prins har tillige med stor elsk
værdighed sØrget for selve fotografe
ringen. For alt dette udtaler vi vor 
bedste tak. Alle interesserede har i Øv
rigt uendeligt langt mere at være 
Madame Leernans Prins taknemlig 
for, idet det var hende som sØrgede 
for at manuskriptet kom frelst gen
nem krig og besættelse. 

Farvefotografering, reproduktion, 
trykning og papir er betalt ved et 
tilskud fra det danske Ministerium 
for kulturelle anliggender, som He
raldisk Tidsskrift takker for denne 
smukke og opmuntrende bistand. 

Loven 

Da heraldikken opstod, omkring mid
ten af llOO-tallet, tog mange konger 
og andre fyrster lØven som deres vå
benmærke. 

Fra oldtiden havde lØven været det 
mest gangbare symbol for kongelige 
egenskaber og kongelig magt. Plinius 
tillagde i sin naturhistorie lØven alle 
de ædleste menneskelige kvaliteter, og 
kristendommen svækkede på ingen 
måde denne opfattelse, tværtimod. 
LØven er omtalt talrige steder i Bibe
len. Ordsprogenes Bog 30.30 taler om 
.IØven, kongen blandt dyrene, som 
ikke viger for nogen«, og i Johannes' 
Aben baring sammenlignes Kristus med 



en l9lve. Middelalderens naturhistorier 
omtaler den nresten konsekvent som 
»dyrenes konge«, rex bestiarum, og i
clyrefabler, fx. elen udbredte »Rreve
bog«, afbilcles l9Sven oftest med krone
og scepter. Den ber9lmte »Physiolo
gus« anser ligefrem l9Sven for et sym
bol på Gud selv og på opstandelsen.
Faktisk blev l9Sven brugt som opstan
clelsessymbol, og i så fald i reglen
med tre unger. Kejsere og paver hed
Leo, »L9Sve«, og det bibelske udtryk
»Judas l9Sve« indgik (og inclgår stadig)
i de retiopiske kejseres titulatur.

Det er ikke mrerkeligt at l9Svebille
der og l9Svefigurer i kongelige palad
ser, på kongel!gt indbo og på konge
i nsignier nrermest var utallige. 

F9lr korstogene kan det dog ikke 
have vreret mange som nogen sinde 
havde set en rigtig l9Sve, men fra I 000-
og 1100-tallet blev det ikke s jreldent 
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for fyrster at holde fangne, evt. tam
me l9Sver samt afrettede jagtleoparder 
(og mellem betegnelserne for disse to 
slags dyr var der ingen skarp grrense, 
se HT nr. 4 p. 151 og nr. 6 p. 278). 
Både i Konstantinopel og i Roma var 
der l9Svegårde, og fx. i Firenze, Avig
non, Frankrig og England var der 
levende l9Sver i fyrstelige menagerier. 
U ndertiden blev l9Sver brugt som gave 
mellem konger. Hvor strerkt l9Sven 
talte netop til tiden da den allertid
ligste heraldik krystalliserede sig, ses 
måske bedst af, at to af epokens domi
nerende fyrster fik navn efter den: 
sachserhertugen Henrik L9Sve (1129-
95) og den engelske konge Rikard
L9lvehjerte (1157-99).

Det krrever således nreppe nogen 
srerskilt begrundelse, at både Dan
marks, Sveriges og Norges konger tog 
l!<)ver i deres våben. 
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