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Kampagnen mod Atomvaben 

D E FLESTE mennesker kender det 
ma"rke, et rune-lignende tegn i en 

cirkel, som ses nederst pi denne side. Det 
bruges i Norden, i det jilvrige Europa, og 
vistnok ogsi andre steder i verden, og der 
er ingen tvivl om hvad, eller hvem, det 
stir for: det repncsenterer deltageme i 
Kampagnen mod Atomvaben og symboli 
serer mods tan den mod kemeviben og 
kemevibenforsjilg. 

N;\r man spjilrger om dette m<erkes op
rindelse, om hvad det betyder eller skal 
gengive, er der imidlertid tvivl. Skjilnt 
m<erket ikke har v<eret anvendt mere end 
nogle fi ir, er der ibenbart ingen som 
er rigtig klar over, hvorledes det er blevet 
til (kan det si unda-e, at vibenm<erker 
fra 1200-taHet forbliver uopkla,rede?). 

Nogle h<evder, at m<erket er et japansk 
tegn eHer symbol. Dette lyder plausibelt, 
bide med hensyn til m<erkets udseende 
og funktion, men er vistnok alligevel ikke 
rigtigt. Der er da heller ingen $Om ved, 
hvad dette japanske symbol skulle sym
bolisere. 

En anden forklaring g;\r ud pi, at 
.runen. er en stiliseret gengivelse af en 
person med skdt udad-rakte arme, en 
stilling som i det internationale arm
tegnsprog (semafor-alfabetet) skulle v<ere 
signalet for .Nej! •. Men den-ne besn<eren
de forklaring er ogsa gal. Den p;\g<elden-

""'""' Demonstranter i England 1959 med 
KamlJagn ens mcerke pa standere, skilte og 
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de stilling bruges ganske vist, men be
tyder noget andet, nemlig • Tr<ed an i 
hestesko-form • . 

En tredje mulig udl<egning er, at .ru
nen. virkelig er en rune, den gamIe R 
rune, $Om skulle kunne angive gudesjilnnen 
og dem $Om anribte ham, eller skulle 
kunne bruges som tegn for djilden eUer de 
falone. HeIe rune-symbolikken, som i for
vejen var hjiljst tvivlsom, bIev imidlertid 
yderligere kompromItteret af nazisteme, 
og personlig kan jeg ikke f<este nogen $Om 
helst lid til en s;\dan forklaring. 

En direkte henvendelse tiI Anti-atom 
Kampagnens kOllJtor i Kjilbenhavn gay et 
fjerde svar, mere jordbundet og ikke rig
tig logisk, men al1igevel det hidtil mest 
overbevisende. Det g;\r ud pi fjillgende: 

Kampagnens engelske navn er Cam
paign for Nuclear Disarmament. Dette 
forkortedes til CND, og disse tre bogs.ra
ver forenedes til et m <erke, hvori C'et og 
D'et tils.ammen udgjorde en cirkcl med 
en lodret diameter-streg, og N'et <endre
des til en Y-lignende figur, en stiliseret 
gengivelse af semafor-tegnet for N. Dette 
m<erke si med andre ord ud som det nu
v<erende m<erke stillet pi hovedet. Hvor
for man vendte op og ned pi m<erket, 
forklares med, at det i sin fjilrste skik
kelse mindede for meget om automo
bilfabrikken Mercedes-Benz' kjillerfigur. 
Dette sidste er lidet troligt, da • armene. 
i Mercedes' tredelte cirkel netop vender 
nedad, ikke opad. Er denne farklaring i 
det hele taget lidet inspirerende, er den 
til geng<eld officiel, opgivet af arrangjil
reme af den engelske .moderkampagne •. 

To sider af denne lille sag belyser 
heraldikken pi en tankev<ekkende made. 
For det fjilrHe selve m<erkets eksistens og 
dominerende rolle i Kampagnen; et yder
ligere eksempel p;\ heraldikkens praktiske 
og psykiske njildvendighed. For det andet: 
hvor ligegyldigt det han v<ere, hvor et 
v;\benm<erke stammer fra. Selv en banal 
og konfus oprindelse kan resultere i et 
kjilnt og karakterfuldt mxrke. 

S. T.A. 

Kampagnen mod Atomvåben 

D E FLESTE mennesker kender det 
mærke, et rune-lignende tegn i en 

cirkel, som ses nederst på denne side. Det 
bruges i Norden, i det øvrige Europa, og 
vistnok også andre steder i verden, og der 
er ingen tvivl om hvad, eller hvem, det 
står for: det repræsenterer deltagerne i 
Kampagnen mod Atomvåben og symboli 
serer modstanden mod kernevåben og 
kemevåbenforsøg. 

Når man spørger om dette mærkes op
rindelse, om hvad det betyder eller skal 
gengive, er der imidlertid tvivl. Skønt 
mærket ikke har været anvendt mere end 
nogle få år, er der åbenbart ingen som 
er rigtig klar over, hvorledes det er blevet 
til (kan det så undre, at våbenmærker 
fra 1200-tallet forbliver uopkla,rede?). 

Nogle hævder, at mærket er et japansk 
tegn eller symbol. Dette lyder plausibelt, 
både med hensyn til mærkets udseende 
og funktion, men er vistnok alligevel ikke 
rigtigt. Der er da heller ingen som ved, 
hvad dette japanske symbol skulle sym
bolisere. 

En anden forklaring går ud på, at 
.runen« er en stiliseret gengivelse af en 
person med skråt udad-rakte arme, en 
stilling som i det internationale arm
tegnsprog (semafor-alfabetet) skulle være 
signalet for .Nej!«. Men denne besnæren
de forklaring er også gal. Den pågælden-
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de stilling bruges ganske vist, men be
tyder noget andet, nemlig • Træd an i 
hestesko-form«. 

En tredje mulig udlægning er, at .ru
nen« virkelig er en rune, den gamle R 
rune, som skulle kunne angive gudesØnnen 
og dem som anråbte ham, eller skulle 
kunne bruges som tegn for dØden e ller de 
faldne. Hele rune-symbolikken, som i for
vejen var hØjst tvivlsom, blev imidlertid 
yderligere kompromItteret af nazisterne, 
og personlig kan jeg ikke fæste nogen som 
helst lid til en sådan forklaring. 

En direkte henvendelse til Anli-atom 
Kampagnens kontor i København gav et 
fjerde svar, mere jordbundet og ikke rig
tig logisk, men al1igevel det hidtil mest 
overbevisende. Det går ud på følgende: 

Kampagnens engelske navn er Cam
paign for Nuclear Disarmament. Dette 
forkortedes til CND, og disse tre bogs.ra
ver forenedes til et mærke, hvori C'et og 
D'et tils.ammen udgjorde en cirkel med 
en lodret diameter-streg, og N'et ændre
des til en Y-lignende figur, en stiliseret 
gengivelse af semafor-tegnet for N. Dette 
mærke så med andre ord ud som det nu
værende mærke stillet på hovedet. Hvor
for man vendte op og ned på mærket, 
forklares med, at det i sin første skik
kelse mindede for meget om automo
bilfabrikken Mercedes-Benz' kølerfigur. 
Dette sidste er lidet troligt, da • armene« 
i Mercedes' tredelte cirkel netop vender 
nedad, ikke opad. Er denne forklaring i 
det hele taget lidet inspirerende, er den 
til gengæld officiel, opgivet af arrangø
rerne af den engelske .moderkampagne«. 

To sider af denne lille sag belyser 
heraldikken på en tankevækkende måde. 
For det fØrHe selve mærkets eksistens og 
dominerende rolle i Kampagnen; et yder
ligere eksempel på heraldikkens praktiske 
og psykiske nødvendighed. For det andet: 
hvor ligegyldigt det han være, hvor et 
våbenmærke stammer fra. Selv en banal 
og konfus oprindelse kan resultere i et 
kønt og karakterfuldt mærke. 

S. T.A. 
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