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Sore Akademis Vtiben 
Af Sven Tito Achen 

D EN GAMLE kostskole Sorl/! 
Akademi er for tiden ved at 

indf~re en ny daglig sommer-uniform 
for eleverne: blflgrfl skjorte, grft £10-
nelsbukser, og blazer (for afgangs
klasser i deres sidste halve fir, samt 
gamle soranere). Skjorte, blazer, gym
nastiktr~je, sweater, m. m. ville man 
gerne pryde med et vflben for Aka· 
demiet; et sfldant eksisterede til dels 
i den Fugl FI/!niks, som i mange fir 
har v<eret kendt bl. a. fra soranernes 
uniformsknapper (se figur 4), men far
verne var ikke fastlagt, og Akademiet 
~nskede tillige pfl en eller anden 
mflde at s<ette de oldenborgske kon
ger, som har betydet meget for sko
len, et heraldisk minde i sit skjold. 

Resultatet (fastsat i sommeren 1960) 
blev som pfl figur I: i bUt felt en 
guld Fugl F~niks med r~t n<eb sti
gende op af r~de £lammer; i en kan
ton det oldenborgske dynastis stam
vflben, to r~de bj<elker i guld, kendt 
fra slutningen af 11 OO-tallet. Brugen 
af den ne kanton er blevet godkendt 
af Oldenborgernes danske overhoved, 
Kongen, efter at Statsministeriet ikke 
havde haft noget derimod at ind
vende. 

Vflbenet er komponeret af Sven 
Tito Achen og Akademiets tegnel<e
rer Knud Raaschou-Nielsen, som har 
tegnet vflbenet i den viste udformning. 
Desv<erre har det ikke kunnet und
gfls, at det bill felt og de rl/!de £lam
mer stl6der op til hinanden. For at 
U hovedet fri af kantonen er F~niks
fuglen forskudt en smule fra sk joldets 
midtprakse, hvilket mflske er uheral
disk. Og mflske er £lammerne for na
turalistiske. Trods disse sm ftfej I tager 

vflbenet sig godt ud, klart og vakkert. 
Det viI utvivlsomt v<ere til gl<ede for 
mange nuv<erende og kommende so ra
nere. 

FeniksC11 
Fuglen F~niks er en <eldgammel figur, 
langt <eldre end heraldikken. Den om
tales lidt forskelligt i det gamle iEgyp
ten, i Bibelen og Talmud, hos gr<e
kere og romere, og hos arabere. Om 
dens udseende skriver Herodot: »J eg 
har aldrig set en selv, undtagen pit et 
billede. Hvis billedet lignede, er dens 

1. Sor~ Akademis vllben, tastsat 1960: I 
blllt felt en guld Fugl F~niks med r~dt 

nteb, stigende op at r~de flamm er; en 
kanton at Oldenborg. Vllbenet er bl. a. 
tremstillet i vteVning tit brttg fo r sko
lens uniformer. Det viste vllben er be
regnet til anbringelse pll brystet at en 

blazer og er 10 cm hfJjt. 
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Sorø Akademis Våben 
Af Sven Tito Achen 

D EN GAMLE kostskole SorØ 
Akademi er for tiden ved at 

indfØre en ny daglig sommer-uniform 
for eleverne: blågrå skjorte, grå flo
nelsbukser, og blazer (for afgangs
klasser i deres sidste halve år, samt 
gamle soranere). Skjorte, blazer, gym
nastiktrØje, sweater, m. m. ville man 
gerne pryde med et våben for Aka· 
demiet; et sådant eksisterede til dels 
i den Fugl FØniks, som i mange år 
har været kendt bl. a. fra soranernes 
uniformsknapper (se figur 4), men far
verne var ikke fastlagt, og Akademiet 
Ønskede tillige på en eller anden 
måde at sætte de oldenborgske kon
ger, som har betydet meget for sko
len, et heraldisk minde i sit skjold. 

Resultatet (fastsat i sommeren 1960) 
blev som på figur l: i blåt felt en 
guld Fugl FØniks med rØdt næb sti
gende op af rØde flammer; i en kan
ton det oldenborgske dynastis stam
våben, to rØde bjælker i guld, kendt 
fra slutningen af 11 OO-tallet. Brugen 
af denne kanton er blevet godkendt 
af Oldenborgernes danske overhoved, 
Kongen, efter at Statsministeriet ikke 
havde haft noget derimod at ind
vende. 

Våbenet er komponeret af Sven 
Tito Achen og Akademiets tegnelæ
rer Knud Raaschou-Nielsen, som har 
tegnet våbenet i den viste udformning. 
Desværre har det ikke kunnet und
gås, at det blå felt og de rØde flam
mer stØder op til hinanden. For at 
få hovedet fri af kantonen er FØniks
fuglen forskudt en smule fra skjoldets 
midtprakse, hvilket måske er uheral
disk. Og måske er flammerne for na
turalistiske. Trods disse småfejl tager 

våbenet sig godt ud, klart og vakkert. 
Det vil utvivlsomt være til glæde for 
mange nuværende og kommende sora
nere. 

FønikIC11 
Fuglen FØniks er en ældgammel figur, 
langt ældre end heraldikken. Den om
tales lidt forskelligt i det gamle Ægyp
ten, i Bibelen og Talmud, hos græ
kere og romere, og hos arabere. Om 
dens udseende skriver Herodot: »J eg 
har aldrig set en selv, undtagen på et 
billede. Hvis billedet lignede, er dens 

1. SorØ Akademis våben, fastsat 1960: I 
blåt felt en guld Fugl FØniks med rødt 
næb, stigende op af rØde flamm er; en 
kanton af Oldenborg. Våbenet er bl. a. 
fremstillet i vævning til brug fo r sko
lens uniformer. Det viste våben er be
regnet til anbringelse på brystet af en 

blazer og er 10 cm højt. 
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Sven Tito Achen 

fjer de Is gyldne, dels r~de; og i figur 
og st~rrelse har den mest lighed med 
en ~rn .• 

If~lge den semitiske opfattelse lever 
F~niksfuglen i 1000 ar (andre siger 
.1)00, Plinius 540), og nar den f~ler, 

at dens tid er omme, bygger den sig 
i en fjern ~rken en rede af vellugten
de kviste fra sjreldne trreer, og lader 
derefter sig selv og reden brrende op; 
af asken vokser F~niksfuglen frem pa 
ny. Denne ud~delighed gennem sta
dig genf~delse er dens l~n, fordi den 
ene af alle dyr i Edens Have ikke lod 
sig friste af Eva til at rede af Kund
skabens Trre. 

Fugl F~niks blev sindbillede pa for
nyelse, foryngelse, evighed, og tillige 
pa standhaftighed og kyskhed. For 
kristendommen blev den symbol pa 
Opstandelsen og det Evige Liv, ja et 
argument herfor. Kirkefaderen Ter
tullian: .Skulle menneskene vel kun-

Sven Tito Achen 
er f~dt i 1922. 
Redakt~r pa Po
litikens Forlag 
(Il(lndb~ger, hi
storie) i K~ben

havn. Heraldisk 
Selskabs sekretair. 
Valldt i 1958 
10.000 kr. i. he
raldisk quiz i 
Danmarks Radio 

og Television. Har bl. a. skrevet .Heral
dik for samlere. Hvordan man identifice
,'er et ukendt vl!bene (leg er Samler, 2. 
bind, 1956) og .Bibliografi over dansk 
Heraldike (Vabenf~rellde Slaigter, hailte 
29, 1958). [nteresserer sig for tiden iSler 
for en eventtlel forbindelse mellem Ho
henstaufernes og de danske Valdemarers 
lI(lbener (i guld Ire sorte I~ver/i guld tre 
blli Ipver); lillerattl1'ilenvisninger eller 
andre opl)'sninger i forbindelse med delle 
problem vii blive lIIodtaget med taknem
II/elighed. 
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2. Sor~ Akademis segl tra 1747, hvori 
man tor t~rste gang m~der F~niksen, det 
mfErke som tor alle gamle soranere har 
staet som skolens egentlige symbol, og 

nu e,' indgaet i dens vaben . 
Etter Soranerbladet. 

ne ga til grunde, nar Arabiens fugle 
er visse pa opstandelsj:n? 

I symbolikken og den allegoriske 
kunst har F~niks spillet ' en meget stor 
rolle. Fra renressancen til i dag afbil
des den oftest omsprendt af Hammer, 
men tidligere var det vistnok alminde
ligst at gengive den siddende i sin 
rede uden Hammer. I varemrerker og 
firmamrerker trreffes F~niksen ofte 
(Brandforsikringsselskaberl Hotel F~
niksl), men i den egentlige heraldik 
er den sjrelden. I Danmark kender 
jeg ikke andre vabener med Fugl 
F\,>niks i end to familier, Brandt og 
Diderich, i den Borgerlige Seglsam
ling pa Rigsarkivet, og nu altsa Sor\,> 
Akademi. 

Vdbenets Forhistorie 

Vabenets soranske forudsretninger og 
forhistorie er saledes: Skolen i Sor~ 

oprettedes i 1586 af Frederik 2. -
Christian 4. udvidede den i 1623 med 

Sven Tito Achen 

fjer dels gyldne, dels rØde; og i figur 
og stØrrelse har den mest lighed med 
en ørn.« 

IfØlge den semitiske opfattelse lever 
FØniksfuglen i 1000 år (andre siger 
.1)00, Plinius 540), og når den fØler, 
at dens tid er omme, bygger den sig 
i en fjern Ørken en rede af vellugten
de kviste fra sjældne træer, og lader 
derefter sig selv og reden brænde op; 
af asken vokser FØniksfuglen frem på 
ny. Denne udØdelighed gennem sta
dig genfØdelse er dens lØn, fordi den 
ene af alle dyr i Edens Have ikke lod 
sig friste af Eva til at æde af Kund
skabens Træ. 

Fugl FØniks blev sindbillede på for
nyelse, foryngelse, evighed, og tillige 
på standhaftighed og kyskhed. For 
kristendommen blev den symbol på 
Opstandelsen og det Evige Liv, ja et 
argument herfor. Kirkefaderen Ter
tullian: .Skulle menneskene vel kun-

Sven Tito Achen 
er født i 1922. 
Redaktør på Po
litikens Forlag 
(håndbøger, hi
storie) i Køben
havn. Heraldisk 
Selskabs sekretær. 
Valldt i 1958 
10.000 kr. i, he
raldisk quiz i 
Danmarks Radio 

og Television. Har bl. a. skrevet .Heral
dik for samlere, Hvordall man identifice
,'er et ukendt våben« (leg er Samler, 2. 
bind, 1956) og .Bibliografi over dansk 
Heraldik« (VåbenfØrende Slægter, hæfte 
29, 1958). Interesserer sig for tiden især 
for en eventuel forbindelse mellem Ho
henstaufernes og de danske Valdemarers 
våbener (i guld tre sorte løver/i guld tre 
blå løver); lillerattl1'henvisninger eller 
andre oplysninger i forbindelse med delte 
problem vil blive modtaget med taknem
lIIelighed. 

116 

2. SorØ Akademis segl fra 1747, hvori 
man for fØrste gang mØder FØniksen, det 
mærke som for alle gamle soranere har 
stået som skolens egentlige symbol, og 

nu e,' indgået i dens våben . 
Efter Soranerbladet. 

ne gå til grunde, når Arabiens fugle 
er visse på opstandelsj!n?« 

I symbolikken og den allegoriske 
kunst har FØniks spillet ' en meget stor 
rolle. Fra renæssancen til i dag afbil
des den oftest omspændt af flammer, 
men tidligere var det vistnok alminde
ligst at gengive den siddende i sin 
rede uden flammer. I varemærker og 
firmamærker træffes FØniksen ofte 
(BrandforsikringsselskaberI Hotel FØ
niksl), men i den egentlige heraldik 
er den sjælden. I Danmark kender 
jeg ikke andre våbener med Fugl 
FØniks i end to familier, Brandt og 
Diderich, i den Borgerlige Seglsam
ling på Rigsarkivet, og nu altså SorØ 
Akademi. 

Våbenets Forhistorie 

Våbenets soranske forudsætninger og 
forhistorie er således: Skolen i SorØ 
oprettedes i 1586 af Frederik 2. -
Christian 4. udvidede den i 1623 med 



3. Sor~ Akademis segl fra 1827. Her er 
kongens tre vdbener udeladt, og kun den 
at solen genoplivede F~niks bibeholdt, 
sliiende i en rede at palmeblade. Delle 
sigil, med indskriften .Sigillum Acade· 
miae ....• blev senere kasseret, vistnok 
da .Akademiet. opharoedes i 1849 (son. 
dringen mellem .Akademiet. og .Sko· 
len. er indviklet og uden betydning i 
denne forbindelse. Den nuva!rende, offi· 
cielle betegnelse er .Sor~ Akademis Sko· 

le.!). Efter Soranerbladet. 

.et ridderligt akademi«, men i slut· 
ningen af 1600·tallet forfaldt b~de 

skolen og akademiet, og i 1737 op· 
ha:vedes de helt. I 1747 genoprettede 
Frederik 5. imidlertid akademiet, som 
kort efter blev beta:nkt med Ludvig 
Holbergs formue. I 1813 b=ndte de 
gamle bygninger. Den nuva:rende ho· 
vedbygning er opf9\rt 1822-27. 

Frederik 2.s skole brugte et signet 
med Jomfru Marie og Jesusbarnet, 
overtaget fra det middelalderlige Sor9\ 
Kloster, hvis tidligere ejendomme var 
den 9\konomiske basis for skolen. Da 
dett signet gik til grunde, erstattedes 
det i 1644 med et nyt med samme 
motiv. I 1654 blev der imidlertid 
skaret et signet med et helt nyt bil· 
ledindhold: en tredelt cirkel hvori et 

Sor~ Akademis vdben 

kronet scepter, en opslaet kronet bog, 
og Elefantordenens ordenstegn. 

Det er ved skolens genopstaen i 
1747, at F9\niks·symbolet benyttes f9\r. 
ste gang. Det var aret efter Frederik 
5.s tronbestigelse, og den genoprettede 
skoles nye signet (se figur 2) viser i 
mid ten en Fugl F9\niks, .som oplives 
af sin egen aske ved stdlerne af den 
opg~ende sol«, sammen med devisen 
.Genf9\dt ved det Nye Lys«, Rcdivivus 
Luce Nova. Dette segl har na:ppe 
huet Holberg, som i Epistel 247 og 
248, trykt i 1750, raillerer over uvi· 
dende folks tro pa Fugl F9\niks og 
deres detaillerede .viden« om dens 
natur og vaner. 

Sk9\nt dette segl blev reddet ved 
branden i 1813, blev det dog kort efter 
n9\dvendigt at fremstille et nyt. F9\· 
niksen i det var jo nemlig omgivet 
af bI. a. vabenerne for Danmark, Nor· 
ge og Sverige, og efter Norges af· 
st~else ved Freden i Kiel 1814, kra:· 
vede den svenske konge, at Frederik 
6. skulle udelade den norske 19\ve af 
sit v~ben. 

Efter forhandlinger og noteudveks· 
linger herom undertegnedes endelig, 
den 1. september 1819, en overens· 

4. Unitormsknap med F~lIiksen, sddan 
som soranerne har brugt den siden 1883. 
Den vender til den gale side. Maske er dell 

kopie1·et efter et signet? 
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3. SorØ Akademis segl fra 1827. Her er 
kongens tre vdbener udeladt, og kun den 
af solen genoplivede FØniks bibeholdt, 
stående i en rede af palmeblade. Dette 
sigil, med indskriften .Sigillum Acade
miae ....• blev senere kasseret, vistnok 
da .Akademiet. ophævedes i 1849 (son
dringen mellem .Akademiet. og .Sko
len. er indviklet og uden betydning i 
denne forbindelse. Den nuværende, offi
cielle betegnelse er .Sorø Akademis Sko-

le.!). Efter Soranerbladet. 

-et ridderligt akademi«, men i slut
ningen af 1600-tallet forfaldt både 
skolen og akademiet, og i 1737 op
hævedes de helt. I 1747 genoprettede 
Frederik 5. imidlertid akademiet, som 
kort efter blev betænkt med Ludvig 
Holbergs formue. I 1813 brændte de 
gamle bygninger. Den nuværende ho
vedbygning er opfØrt 1822-27. 

Frederik 2.s skole brugte et signet 
med Jomfru Marie og Jesusbarnet, 
overtaget fra det middelalderlige SorØ 
Kloster, hvis tidligere ejendomme var 
den Økonomiske basis for skolen. Da 
dett signet gik til grunde, erstattedes 
det i 1644 med et nyt med samme 
motiv. I 1654 blev der imidlertid 
skåret et signet med et helt nyt bil
ledindhold: en tredelt cirkel hvori et 

Sorø Akademis vdben 

kronet scepter, en opslået kronet bog, 
og Elefantordenens ordenstegn. 

Det er ved skolens genopståen i 
1747, at FØniks-symbolet benyttes rØr
ste gang. Det var året efter Frederik 
5.s tronbestigelse, og den genoprettede 
skoles nye signet (se figur 2) viser i 
midten en Fugl FØniks, .som oplives 
af sin egen aske ved strålerne af den 
opgående sol«, sammen med devisen 
.GenfØdt ved det Nye Lys«, Rcdivivus 
Luce Nova. Dette segl har næppe 
huet Holberg, som i Epistel 247 og 
248, trykt i 1750, raillerer over uvi
dende folks tro på Fugl FØniks og 
deres detaillerede .viden« om dens 
natur og vaner. 

SkØnt dette segl blev reddet ved 
branden i 1813, blev det dog kort efter 
nØdvendigt at fremstille et nyt. FØ
niksen i det var jo nemlig omgivet 
af bl. a. våbenerne for Danmark, Nor
ge og Sverige, og efter Norges af
ståelse ved Freden i Kiel 1814, kræ
vede den svenske konge, at Frederik 
6. skulle udelade den norske lØve af 
sit våben. 

Efter forhandlinger og noteudveks
linger herom undertegnedes endelig, 
den l. september 1819, en overens-

4. Uniformsknap med FØlliksen, sddan 
som soranerne har brugt den siden 1883. 
Den vender til den gale side. Måske er den 

kopie1·et efter et signet? 
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Sorfi Akadelllis vllbeu 

'i. KrJIIgehusels vliben SOli! kanton i vil
lir'lIet Jur en I{ad illstitlltion har en pa
ml/I'I i del vrlvellslijold .10111 Kong Char
In 2. i 1663 Jastsatte Jar del engelske 
1,ir/nls/wiJemes sel-,/wb, The Royal So
ril' ly: i spiv Jelt en /wnton at England, 
5: i rfirlt Ire grlellril' gulrl l fiver. - Sel
s/wv el var vlevel grullrllagt tre ar Jfir. 

komst, hvori den danske konge for
pliglede sig at udslette den norske 
I~\' e af sit vaben, og til at hverken 
han eIler nogen af hans efterf~lgerc 

\'ille benytte eIler lade benytte dette 
v;'ibenma::rke pa akter, stem pier, m~n
tcr , bygninger osv. A::ndringen skuIle 
\'a:rc gennemf~rt, for det danske mo
Ilarki i Europa senest den I. januar 
1820, for de danske kolonier i I~bet 

af to ;'\r"). 

. ) DCl er CIl af hisloriens ironiske fod
Ilolcr, at den s\'enske konge under denne 
konlrol'crs P't intel lidspunkt forlangte, 
al dCIl danske konge sklllle sllllle med 
al f(lrC S111'1"iges vilbcn. 
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Sor~ Akademis segl matte altsa a::n
dres, og i 1827 forela et nyt signet for 
skolen (figur 3) med en Fugl F~niks, 

siddende i sin rede, alene. Siden da 
er F~niksfuglen, i reglen dog afbildet 
i fIammer, blevet brugt pa Akade
miets segl, papirer, fane, uniforms
knapper, exlibris, og talrige andre 
steder (se figur 4). 

Letsindig omgang med symboler er 
en almindelig ' forseelse, men i dette 
tiIfa::lde ma man sige, at valget har 
va::ret sja::ldent heldigt. AIlerede for 
det i 1747 genskabte Akademi var 
F~niksen naturligvis et udma::rket 
symbol, men efter branden i 1813, da 
Akademiet i bogstaveligste forstand 
genopstod af sin aske, blev F~niks

fuglen et sa pra::cist passende ma::rke, 
at man si et ikke kan ta::nke sig noget 
bedre. Man gyser ved tanken om, at 
det pa Akademiet faktisk var pa tale 
at afskaffe den (den pastaedes at bli
ve opfattet som den tyske ~rnl) og 
komponere et helt nyt vaben. Nej, 
Sor~ Akademi og Fugl F~niks h~rer 

sammen. 
Summa: et k~nt og sa::rpra::get va

ben; den fantasi-a::ggende F~niks med 
en mere end 200-arig fortid pa Sor~ 
Akademi (hvor den h~rer i den grad 
hjemme) og tusinder af ar andetsteds; 
den oldenborgske kanton, en sja::lden 
foreteelse i dansk heraldik (de kan
toner der findes i forvejen, kan sik
kert ta::Iles pa en h i'lIId), men bade 
historisk og a::stetisIc velanbragt. 

" 
J eg sky Id er at meddele, at de fIeste 

af oplysningerne om det soranske va
bens forhistorie stammer ha to artik
ler af M. Mackeprang: .Sor~ Skoles 
014 Akademis segl« og .Sor~ Akademis 
segl ha 1827« i Soranerbladet 7. ar
gang p. 81-83, 1923, og 17. argang 
p. 17-18, )932. 

SorØ Akademis våben 

'i. K'J/Igehusels våben SOIll kanton i vii
h"lIet fur en Irad i!lstitution hnr en pa
mill'I i det våuellslijold .10111 Kong Char
II'S 2. i /663 fastsatte for det engelske 
1,idn/slwbemes selJlwb, The Royal So
ril' ly: i sølv felt en han ton af England, 
5: i rødt Ire gåellrle guld løver. - Sel
slwuet var ulevet grulIdIagt tre år før. 

komst, hvori den danske konge for
pligtede sig at udslette den norske 
lØve af sit våben, og til at hverken 
han eller nogen af hans efterfØlgere 
\'ille benytte eller lade benytte dette 
v;'ibenmærke på akter, stempler, mØn
ter , bygninger osv. Ændringen skulle 
\'a:re gennemfØrt, for det danske mo
narki i Europa senest den l. januar 
1820, for de danske kolonier i lØbet 
af to ;'\r"). 

. ) Det er en af historiens ironiske fod 
noter, at den sl'enske konge under denne 
kontrovers på intet tidspunkt forlangte, 
at dcn danske konge skulle slulle med 
at f(lrC S1'l'I"iges våben. 
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SorØ Akademis segl måtte altså æn
dres, og i 1827 forelå et nyt signet for 
skolen (figur 3) med en Fugl FØniks, 
siddende i sin rede, alene. Siden da 
er FØniksfuglen, i reglen dog afbildet 
i flammer, blevet brugt på Akade
miets segl, papirer, fane, uniforms
knapper, exlibris, og talrige andre 
steder (se figur 4). 

Letsindig omgang med symboler er 
en almindelig ' forseelse, men i dette 
tilfælde må man sige, at valget har 
været sjældent heldigt. Allerede for 
det i 1747 genskabte Akademi var 
FØniksen naturligvis et udmærket 
symbol, men efter branden i 1813, da 
Akademiet i bogstaveligste forstand 
genopstod af sin aske, blev FØniks
fuglen et så præcist passende mærke, 
at man slet ikke kan tænke sig noget 
bedre. Man gyser ved tanken om, at 
det på Akademiet faktisk var på tale 
at afskaffe den (den påståedes at bli
ve opfattet som den tyske Ørni) og 
komponere et helt nyt våben. Nej, 
SorØ Akademi og Fugl FØniks hØrer 
sammen. 

Summa: et kØnt og særpræget vå
ben; den fantasi-æggende FØniks med 
en mere end 200-årig fortid på SorØ 
Akademi (hvor den hØrer i den grad 
hjemme) og tusinder af år andetsteds; 
den oldenborgske kanton, en sjælden 
foreteelse i dansk heraldik (de kan
toner der findes i forvejen, kan sik
kert tælles på en hånd), men både 
historisk og æstetisIc velan bragt. 

" 
J eg skylder at meddele, at de fleste 

af oplysningerne om det soranske vå
bens forhistorie stammer fra to artik
ler af M. Mackeprang: .SorØ Skoles 
og Akademis segl« og .SorØ Akademis 
segl fra 1827« iSoranerbladet 7. år
gang p. 81-83, 1923, og 17. årgang 
p. 17-18, 1932. 



[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og 
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for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
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