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Heraldik i vor Tid 
Af Sir George Bellew 

MIN FORG.£NGER som Garter 
King of Arms, nu afd9>de Sir 

Gerald Wollaston, holdt i 1933 et herd 
og autoritativt foredrag for dette sel
skab om heraldik i almindelighed. I 
mit foredrag viI jeg la:gge va:gten pa 
vor tids heraldik, og vor tids menne
skers forhold tiI heraldikken, dens an
vendelse indenfor sla:gten, i det offent
lige liv, i handels- og forretningslivet 
o.s.v., og, da heraldik jo prima:rt er 
noget for 9>jet, viI jeg selvf9>lgelig ogsa 
ber9>re den kunstneriske side af sagen. 

Nar jeg taler om vor tid, ma jeg lige 
indskyde, at den for mit vedkommende 
stoppede i juli 1961, da jeg trak mig 
tilbage fra embedet som Garter King 
at Arms. 

Sir George Bellew var, indtil han i 1961 
trak sig tilbage, Garter King ot Arms, 
dvs. den fr;lrste blandt de v~benkonger, 

herolcler og persevanter, som udgr;lr Eng
lands • Heroldskollegium., College of 
Arms. I november 1962 holdt han i 
Royal Society ot Arts i London et fore
drag om .Modern Heraldry., som blev 
trykt i dette selskabs Joumal for januar 
1963. B~de Sir George Bellew og Royal 
Society of Arts har givet deres minde til, 
at Heraldisk Tidsskrift publicerer dette 
foredrag p~ dansk, hvilket vi herved 
bringer dem vor varmeste tak for. Ar
tiklen er oversat af O. H. M. Baron 
Haxthausen, som ogs~ har foretaget en
kelte forkortelser. 

Under Ia:sningen br;lr man i r;lvrigt 
komme i hu, at det er engelske forhold 
forfatteren udtaler sig om. Hans syns
punkter kan derfor ikke uden videre 
overfr;lres til Skandinavien. For ligesom 
at understrege dette er en ra:kke navne 
p~ institutioner m. v. ikke oversat. 

Ma:rkelig nok er heraldik et emne 
om hvilket der hersker h9>jst forskel
lige opfattelser. Det er min erfaring, 
at enhver der virkelig ved noget om 
heraldik, ogsa med sig selv ved, at 
hans synspunkter er rigt ige og de an
dres forkerte. Derfor er det De nu 
skal h9>re, ikke den nuva:rende Garter 
King of Ann's stemme - heller ikke 
en officiel udtalelse fra the College of 
Arms. 

Sa vidt jeg kan se, er mange menne
skers forhold til heraldikken det, at de 
er en smule nysgerrige, men kun lidt. 
I det store og hele accepteres heral
dikkens tilstedeva:relse iblandt os uden 
videre og uden videre forstaelse. Det 
er sikkert, paradoxalt nok, dette, at _ 
heraldikken forekommer overalt, der 
g9>r, at den sa ofte overses. 

Der er imidlertid nogle mennesker, 
og jeg tror de res antal er stigende, 
som virkelig er interesserede. De ser 
noget vakkert og de viI la:re mere om 
det. Og sa er der en meget lille grup
pe, hovedsagelig besdiende af herolder, 
heraldikere, antikvitetssamlere, genea
loger og somme tider almindelige en
tusiaster, som simpe1then er bjergtagne. 

Uheldigvis er heraldik ofte blevet 
sat i forbindelse med noget sa util
talende som snobberi, og noget sa trist 
som gravma:ler. Personlig er jeg nu 
ikke sa sikker pa, at en smule snob
beri er af det onde, blot det ikke gar 
videre end til lidt sla:gtsstolthed og 
en persons stille 9>nske om hellere at se 
agtelsen for sin familie stige end dale_ 
Og med hensyn til gravma:lerne er der 
ikke andet at sige, end at her h9>rer 
heraldikken sig til, fordi det er en 
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Heraldik i vor Tid 
Af Sir George Bellew 

MIN FORGÆNGER som Garter 
King af Arms, nu afdØde Sir 

Gerald Wollaston, holdt i 1933 et lærd 
og autoritativt foredrag for dette sel
skab om heraldik i almindelighed. I 
mit foredrag vil jeg lægge vægten på 
vor tids heraldik, og vor tids menne
skers forhold til heraldikken, dens an
vendelse indenfor slægten, i det offent
lige liv, i handels- og forretningslivet 
O.S.v., og, da heraldik jo primært er 
noget for øjet, vil jeg selvfØlgelig også 
berØre den kunstneriske side af sagen. 

Når jeg taler om vor tid, må jeg lige 
indskyde, at den for mit vedkommende 
stoppede i juli 1961, da jeg trak mig 
tilbage fra embedet som Garter King 
at Arms. 

Sir George Bellew var, indtil han i 1961 
trak sig tilbage, Garter King ot Arms, 
dvs. den fØrste blandt de v~benkonger, 

herolder og persevanter, som udgØr Eng
lands • Heroldskollegium«, College of 
Arms. I november 1962 holdt han i 
Royal Society ot Arts i London et fore
drag om .Modern Heraldry«, som blev 
trykt i dette selskabs ]oumal for januar 
1963. B~de Sir George Bellew og Royal 
Society of Arts har givet deres minde til, 
at Heraldisk Tidsskrift publicerer dette 
foredrag p~ dansk, hvilket vi herved 
bringer dem vor varmeste tak for. Ar
tiklen er oversat af O. H. M. Baron 
Haxthausen, som ogs~ har fOl"Ctaget en
kelte forkortelser. 

Under læsningen bør man i øvrigt 
komme i hu, at det er engelske forhold 
forfatteren udtaler sig om. Hans syns
punkter kan derfor ikke uden videre 
overføres til Skandinavien. For ligesom 
at understrege dette er en række navne 
p~ institutioner m. v. ikke oversat. 

Mærkelig nok er heraldik et emne 
om hvilket der hersker hØjst forskel
lige opfattelser. Det er min erfaring, 
at enhver der virkelig ved noget om 
heraldik, også med sig selv ved, at 
hans synspunkter er rigt ige og de an
dres forkerte. Derfor er det De nu 
skal hØre, ikke den nuværende Garter 
King af Ann's stemme - heller ikke 
en officiel udtalelse fra the College af 
Arms. 

Så vidt jeg kan se, er mange menne
skers forhold til heraldikken det, at de 
er en smule nysgerrige, men kun lidt. 
I det store og hele accepteres heral
dikkens tilstedeværelse iblandt os uden 
videre og uden videre forståelse. Det 
er sikkert, paradoxalt nok, dette, at _ 
heraldikken forekommer overalt, der 
gør, at den så ofte overses. 

Der er imidlertid nogle mennesker, 
og jeg tror deres antal er stigende, 
som virkelig er interesserede. De ser 
noget vakkert og de vil lære mere om 
det. Og så er der en meget lille grup
pe, hovedsagelig bestående af herolder, 
heraldikere, antikvitetssamlere, genea
loger og somme tider almindelige en
tusiaster, som simpelthen er bjergtagne. 

Uheldigvis er heraldik ofte blevet 
sat i forbindelse med noget så util
talende som snobberi, og noget så trist 
som gravmæler. Personlig er jeg nu 
ikke så sikker på, at en smule snob
beri er af det onde, blot det ikke går 
videre end til lidt slægtsstolthed og 
en persons stille Ønske om hellere at se 
agtelsen for sin familie stige end dale_ 
Og med hensyn til gravmælerne er der 
ikke andet at sige, end at her hØrer 
heraldikken sig til, fordi det er en 
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Sir George Bellew 

/) 
X;.:;:;;:::P : 

1. Vaben for Lord Rootes, en af auto
mobiIindusttiens fflrende skikkelser. Sig
nalhornet er et gammelt familiem<erke, 
fflrt af flere grene af sl<egten Rootes; 
hestene star for hestekr<efter; hjulene for 
transport; k<edeme for herredflmme over 
hestekr<efterne. Andre af figurerne i det
te og de flvrige gengivne familievabener 
har en ren personlig betydning uclen al
men interesse. Denne illustration og fi
gur 2, 3 og 5 er skitser udfflrt i College 
of Arms og forelagt ansflgeme til godken
delse forucl for udf<erdigelsen af vaben-

brevene. 

anerkendt og v<erdig made, at <ere de 
henfarnes minde pa. 

Mange gamle adelsfamilier bor end
nu pa deres gamle ejendomme med 
deres viiben over porten, hovedd9>ren 
og kaminen, og der har det altid sid
det, siden en fjern for fader satte det 
op i 1600- ell er l700-tallet, da det 
var moderne. N<eppe mange ville i 
dag dr9>mme om at g9>re det samme, 
men ingen ville vove at fjerne det 
gamle vaben. Man henleder ikke op
m<erksomheden pa vabenet, sk9>nt man 
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inderst inde er stolt over det, man 
foretrtekker ikke at tale om det - som 
regel fordi man ikke har forstand pa 
heraldik. 

I en bestemt families salon er der 
en 19>ve og en hest som skjoldholdere 
til familieviibenet i et stort og tungt 
relief over kaminen. J eg havde det 
st9>rste besv<er med at overbevise ejeren 
om, at hans hest virkelig var en hest 
og ikke en enhj9>rning. Sk9>nt han -
som hans forf<edre f9>r ham - havde 
boet sammen med denne hest hele sit 
liv, havde han 9>jensynlig aldrig set 
n<ermere pa den; eller troede han ma
ske at alle skjoldholdere skulle v<ere 
19>ver og enhj9>rninge? (se figur 10). 
Dette eksempel giver et billede af 
mange gamle sl<egters indstilling. Man 
har et vaben, man er stolt af det, og 
det ville v<ere ut<enkeligt at skulle 
undv<ere det; men hvad det forestiller 
og symboliserer, er for disse menne
sker noget uV<esentligt. 

Besynderligt nok f9>rer denne ind
stilling os helt tilbage til heraldikkens 
oprindelse, da vabenerne of test kun 
indeholdt enkle figurer eller m9>nstre, 
der sa vidt vi ved ingen s<erlig »me
ning« havde. 

Dette synspunkt deles til en vis grad 
ogsa af dem der i nyere tid har faet 
vaben. Naturligvis kan disse ikke sige, 
at vabenet altid har v<eret der, men 
de kan sige, at det er der, og at det 
en sk9>nne dag viI v<ere gammelt; i 
mellemtiden er det familiens symbol 
og en del af familiens milj9>. At man 
ikke bruger vabenet sa tit betyder 
intet, blot det er der. 

Anvendt heraldik er ikke s<erlig 
udbredt i dag. Nu og da ser man et 
heraldisk flag vaje fra taget a£ en sta
telig bygning, og ved s<erlige lejlig
heder ses det heraldiske banner for en 
County Sheriff, enten i retssalen eller 
senere h<engende i hans h jem. Somme 

Sir George Bellew 

/) 
X;.:;:;;:::P : 

1. Våben for Lord Rootes, en af auto
mobiIindusttiens fØrende skikkelser. Sig
nalhornet er et gammelt familiemærke, 
fØrt af flere grene af slægten Rootes; 
hestene står for hestekræfter; hjulene for 
transport; kæderne for herredømme over 
hestekræfterne. Andre af figurerne i det
te og de Øvrige gengivne familievåbener 
har en ren personlig betydning uden al
men interesse. Denne illustration og fi
gur 2, 3 og 5 er skitser udført i College 
of Arms og forelagt ansøgerne til godken
delse forud for udfærdigelsen af våben-

brevene. 

anerkendt og værdig måde, at ære de 
henfarnes minde på. 

Mange gamle adelsfamilier bor end
nu på deres gamle ejendomme med 
deres våben over porten, hoveddØren 
og kaminen, og der har det altid sid
det, siden en fjern forfader satte det 
op i 1600- eller 1700-tallet, da det 
var moderne. Næppe mange ville i 
dag drØmme om at gØre det samme, 
men ingen ville vove at fjerne det 
gamle våben. Man henleder ikke op
mærksomheden på våbenet, skØnt man 
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inderst inde er stolt over det, man 
foretrækker ikke at tale om det - som 
regel fordi man ikke har forstand på 
heraldik. 

I en bestemt families salon er der 
en lØve og en hest som skjoldholdere 
til familievåbenet i et stort og tungt 
relief over kaminen. J eg havde det 
stØrste besvær med at overbevise ejeren 
om, at hans hest virkelig var en hest 
og ikke en enhjØrning. SkØnt han -
som hans forfædre fØr ham - havde 
boet sammen med denne hest hele sit 
liv, havde han Øjensynlig aldrig set 
nærmere på den; eller troede han må
ske at alle skjoldholdere skulle være 
lØver og enhjØrninge? (se figur 10). 
Dette eksempel giver et billede af 
mange gamle slægters indstilling. Man 
har et våben, man er stolt af det, og 
det ville være utænkeligt at skulle 
undvære det; men hvad det forestiller 
og symboliserer, er for disse menne
sker noget uvæsentligt. 

Besynderligt nok fører denne ind
stilling os helt tilbage til heraldikkens 
oprindelse, da våbenerne oftest kun 
indeholdt enkle figurer eller mønstre, 
der så vidt vi ved ingen særlig »me
ning« havde. 

Dette synspunkt deles til en vis grad 
også af dem der i nyere tid har fået 
våben. Naturligvis kan disse ikke sige, 
at våbenet altid har været der, men 
de kan sige, at det er der, og at det 
en skØnne dag vil være gammelt; i 
mellemtiden er det familiens symbol 
og en del af familiens miljØ. At man 
ikke bruger våbenet så tit betyder 
intet, blot det er der. 

Anvendt heraldik er ikke særlig 
udbredt i dag. Nu og da ser man et 
heraldisk flag vaje fra taget af en sta
telig bygning, og ved særlige lejlig
heder ses det heraldiske banner for en 
County Sheriff, enten i retssalen eller 
senere hængende i hans hjem. Somme 



tider ser man et billede af familie
vabenet pa en va:g og sja:ldnere et 
h jelmtegn pa automobilet eller brev
papiret. Den eneste mere udbredte 
anvendelse af sla:gtsheraldik nu om 
stunder er faktisk pa sma personlige 
ejendele som signetringe, manchet
knapper, exlibris o. lign. 

J eg tror at denne tilbageholdenhed 
skyldes en fornemmelse mange har i 
dag hvor sa meget udja:vnes: Hvad end 
skik og brug var forhen, sa er det 
ikke la:ngere god tone at skilte for 
abenlyst med sit vaben - for mllske 
har naboen ikke noget. Det ma jo si
ges at va:re et hpfligt og prisva:rdigt 
hensyn til andres fplelser. En anden 
grund kan va:re, at man under ingen 
omsta:ndigheder viI risikere at blive 

2. Vaben for Sir Ronald Prain, en frem· 
tr<edende person inden for kobberindu
strien. I skjoldet ses to gyldne ridderspo
rer og mellem dem er del' en .tenne« 
skrabj<elke; i engelsk blasonel'ing betyder 
dette ord .kobberfarvetc. I hjelmtegnet 
over den tl'aditionelle, abne hjelm for 
riddere ses en rjildskimlet antilope, som 
holder tegnet for kobber - en hentyd
ning til Roan Antelope Coptler Mines. 

Heraldik i vor tid 

3. Vaben for feltmarskal Sir William 
Slim (fjilr han blev ridder af Hosebl'lnds= 
Ol'denen og peer). I sk joldet en ljilve: for 
England, og for mod og styrke; mange 
sv<el'd for mange slag. Hjelmtegnet er 
Burmas pl'lfugl. Skjoldet holdes af to sol
dater fra a£delinger, som har staet under 
Lord Slims kommando. OrdensdekOl'atio
nen er storkorset af Bath-ordenen. Stor
korsriddere har samme ret saID fleers til 

at fjilre skjoldholdere. 

antaget for en snob, og derfor udviser 
en vis diskretion ell er tilsyneladende 
ligegyldighed i alt vabenet vedrprende. 
Med andre ord, brugen af vaben er i 
dag meget begra:nset - frivilligt. Men 
da et vabens formal snarere er at give 
ejeren en indre tilfredshed end at va:
re et middel i kampen for at holde 
trit med, ell er uddistancere, naboen, 
er den begr;.ensede anvendelse ikke 
et ago 

Anderledes frit anvendes heraldik
ken af de selskaber og foreninger, der 
har vabenbrev fra the Kings of Arms, 
fra l400-tallet og op til yore dage. I 
modsa:tning til enkeltpersoner har de 
kun fa ha:mninger i brugen af vabenet, 
og liden medfplelse for det selskab, 
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tider ser man et billede af familie
våbenet på en væg og sjældnere et 
hjelmtegn på automobilet eller brev
papiret. Den eneste mere udbredte 
anvendelse af slægtsheraldik nu om 
stunder er faktisk på små personlige 
ejendele som signetringe, manchet
knapper, exlibris o. lign. 

J eg tror at denne tilbageholdenhed 
skyldes en fornemmelse mange har i 
dag hvor så meget udjævnes: Hvad end 
skik og brug var forhen, så er det 
ikke længere god tone at skilte for 
åbenlyst med sit våben - for måske 
har naboen ikke noget. Det må jo si
ges at være et hØfligt og prisværdigt 
hensyn til andres fØlelser. En anden 
grund kan være, at man under ingen 
omstændigheder vil risikere at blive 

2. Våben for Sir Ronald Prain, en frem· 
trædende person inden for kobberindu
strien. I skjoldet ses to gyldne ridderspo
rer og mellem dem er der en .tenne« 
skråbjælke; i engelsk blasonering betyder 
dette ord .kobberfarvet«. I hjelmtegnet 
over den traditionelle, åbne hjelm for 
riddere ses en rødskimlet antilope, som 
holder tegnet for kobber - en hentyd
ning til Roan Antelope CoplJer Mines. 

Heraldik i vor tid 

3. Våben for feltmarskal Sir William 
Slim (fØr han blev ridder af Hosebånds= 
Ol'denen og peer). I skjoldet en løve: for 
England, og for mod og styrke; mange 
svæl'd for mange slag. Hjelmtegnet er 
Burmas påfugl. Skjoldet holdes af to sol
dater fra afdelinger, som har stået under 
Lord Slims kommando. OrdensdekOl'atio
nen er storkorset af Bath-ordenen. Stor
korsriddere har samme ret som jJeers til 

at føre skjoldholdere. 

antaget for en snob, og derfor udviser 
en vis diskretion eller tilsyneladende 
ligegyldighed i alt våbenet vedrØrende. 
Med andre ord, brugen af våben er i 
dag meget begrænset - frivilligt. Men 
da et våbens formål snarere er at give 
ejeren en indre tilfredshed end at væ
re et middel i kampen for at holde 
trit med, eller uddistancere, naboen, 
er den begrænsede anvendelse ikke 
et åg. 

Anderledes frit anvendes heraldik
ken af de selskaber og foreninger, der 
har våbenbrev fra the Kings of Arms, 
fra 1400-tallet og op til vore dage. I 
modsætning til enkeltpersoner har de 
kun få hæmninger i brugen af våbenet, 
og liden medfØlelse for det selskab, 
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Sir Gem"ge Bellew 

som ingen vaben har. De viser aben
lyst, at de er stolte over at va:re 11Vad 
de er, og at enhver nok sa lille smule 
prestige, der knytter sig til vabenet 
ikke er andet end hvad der retsligt 
tilkommer demo Selvf~lgelig er der 
ogsa andre grunde for et selskab til 
at f~re vaben. Der er bl. a . det prak
tiske behov for et segl. 

For ikke sa la:nge siden sagde jeg 
i en tale tiI the I nstitute of Marketing 
and Sales Management, del' lige havde 
faet vaben: Deres vaben symboliserer 
Deres h~je mal, forhabninger og mo
ralbegreber, og det skal minde Dem 
om, at disse ting virkelig er va:rd at 
la:gge sig p a sinde. Vabenet kra:ver 
respekt og endog a:refrygt bade bIandt 
dem selv og blandt andre, d eIs fordi 
det indirekte er en benadning fra 
kronen, deIs fordi det taler om Eng
lands traditioner og historie. Det er 
va:rdifuIdt for et seIskab at h ave pre
stige, og der kan ikke herske tvivl 
om, at et selskab d er besidder et o£
ficielt approberet vaben vinder i pre
stige. Vabenet indgyder, eller bUl"de 
indgyde medlemmerne af dette insti
tut en korpsand og maske en f~lelse 

af at tilh~re noget i retning af et 
broderskab. - Det var 11Vad jeg sagcle. 
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Smurte jeg for tykt pa? J eg tror det 
ikke. Det kom fra hjertet, og jeg mente 
hvert ord. 

College of Arms's holdning ved til
deling af vlibener, eller rettere the 
Kings of Arms's holdning (det er nem
lig kun de sidstna:vnte, som har fuld
magt til at udstede vabenbreve, en 
fuIdmagt som er givet dem hver isa:r 
af kronen) h ar na:ppe a:ndret sig syn
derligt gennem adskillige hundrede ar. 
Enhver agtva:rdig mand med et godt 
omd~mme og m ed respektabel »bag
grund« kan, hvis han ~nsker det, an
s~ge om et v1lben for sig og sin fa
milie, og han viI sandsynligvis fa det. 
Det er ikke nogen darlig opskrift. De 
der ~nsker vaben nu om stunder er 
som regeI m eget agtva:rdige menne
sker med meget prisva:rdige grunde 
for deres ansl1lgninger. 

Hvad angar sammenslutninger, ga:I
der omtrent det samme. Men det er 
ikke helt sa let her at finde et krite
rium som tillader dem der bt/Jr have 
vaben at fa det, og samtidig forhindrer 
engros salg af vlibener til hvemsomhelst 
med en dera£ f~lgende devaluering a£ 
respekten for vabener bade blandt 
dem der allerede har et vaben og i 
offentligheden som saclan. Der b~r 

4. VAben for det en" 
gelske Kulna:vn, The 
Coal Board. En meget 
markant komposition . 
Kulmevnets opgave er 
at fA kullene bragt op 
til j mdens overflade, 
og dette iIIustreres 
klart af disse rent he
raldiske figurer. LS'l
verne stAr for Eng
land, men de er sorte 
og p~ skulderen be
lagt med en gengivel
se af solen, kilden tiI 
al t I ys og al energi. 

Sir Gem"ge Bellew 

som ingen våben har. De viser åben
lyst, at de er stolte over at være hvad 
de er, og at enhver nok så lille smule 
prestige, der knytter sig til våbenet 
ikke er andet end hvad der retsligt 
tilkommer dem. SelvfØlgelig er der 
også andre grunde for et selskab til 
at fØre våben. Der er bl. a . det prak
tiske behov for et segl. 

For ikke så længe siden sagde jeg 
i en tale til the I nstitute of Marketing 
and Sales Management, der lige havde 
fået våben: Deres våben symboliserer 
Deres hØje mål, forhåbninger og mo
ralbegreber, og det skal minde Dem 
om, at disse ting virkelig er værd at 
lægge sig p å sinde. Våbenet kræver 
respekt og endog ærefrygt både blandt 
dem selv og blandt andre, d els fordi 
det indirekte er en benådning fra 
kronen, dels fordi det taler om Eng
lands traditioner og historie. Det er 
værdifuldt for et selskab at h ave pre
stige, og der kan ikke herske tvivl 
om, at et selskab d er besidder et of
ficielt approberet våben vinder i pre
stige. Våbenet indgyder, eller burde 
indgyde medlemmerne af dette insti
tut en korpsånd og måske en fØlelse 
af at tilhØre noget i retning af et 
broderskab. - Det var hvad jeg sagde. 
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Smurte jeg for tykt på? J eg tror det 
ikke. Det kom fra hjertet, og jeg mente 
hvert ord. 

College of Arms's holdning ved til
deling af våbener, eller rettere the 
Kings of Arms's holdning (det er nem
lig kun de sidstnævnte, som har fuld
magt til at udstede våbenbreve, en 
fuldmagt som er givet dem hver især 
af kronen) h ar næppe ændret sig syn
derligt gennem adskillige hundrede år. 
Enhver agtværdig mand med et godt 
omdØmme og m ed respektabel »bag
grund« kan, hvis han Ønsker det, an
søge om et våben for sig og sin fa
milie, og han vil sandsynligvis få det. 
Det er ikke nogen dårlig opskrift. De 
der Ønsker våben nu om stunder er 
som regel m eget agtværdige menne
sker med meget prisværdige grunde 
for deres ansØgninger. 

Hvad angår sammenslutninger, gæl
der omtrent det samme. Men det er 
ikke helt så let her at finde et krite
rium som tillader dem der bØr have 
våben at få det, og samtidig forhindrer 
engros salg af våbener til hvemsomhelst 
med en dera f fØlgende devaluering af 
respekten for våbener både blandt 
dem der allerede har et våben og i 
offentligheden som sådan. Der bØr 

4. Våben for det en" 
gelske Kulnævn, The 
eoal Board. En meget 
markant komposition . 
Kulnævnets opgave er 
at få kullene bragt op 
til j mdens overflade, 
og dette illustreres 
klart af disse rent he
raldiske figurer. Lø
verne står for Eng
land, men de er sorte 
og på skulderen be
lagt med en gengivel
se af solen, kilden til 
al t lys og al energi. 



5. V~ben for den Bri-
tiske Antikvitetshand
lerforening, The Bri
tish Antique Dealers' 
Association Ltd. Et v~
pen med sa:rpra:g. 
Denne type krone kal
des en antik krone, og 
allikeme repra:sente
rer samlere (med an
tikviteter under vin
geme). Busten fore
stiller Benvenuto Cel
lini, den berl'lmte 
kunsth~ndva:rker. 

afstikkes visse gra:nser, men disse b\6r 
ikke va:re kortsynede forhindringer. 

J eg skal ikke forsfbge at beskrive 
hvorledes dette uhyre vanskelige og 
delikate problem behandles, men jeg 
kan sige sa meget, at tendensen gar i 
retning af, pa den ene side at ud
vide mulighederne for at s\6ge vaben
brev, saledes at nogle af de store og 
gamle forretningsforetagender, som hid
til af tekniske grunde har va:ret ude
lukket, viI kunne fa vaben, hvis de 
matte \6nske det - og pa den anden 
side, at begra:nse mulighederne for 
sadanne nyere og mindre foretagender, 
der, blot fordi de opfylder visse, gamle 
tekniske betingelser, hidtil har kunnet 
sfbge om vaben. Heraldikken ser i dag 
ikke noget uva:rdigt i handelsvirksom
hed, men man er meget f\6lsom over for 
hvorvidt den paga:ldende virksomhed 
virkelig er samfundsgavnlig. 

Det ville va:re naturligt at spf:lrge, 
hvorfor et handelshus i det hele taget 
skulle \6nske sig et vaben. Faktisk sker 

H eraldik i vor tid 

det ogsa kun sja:ldent. Sund fornuft 
og god smag siger dem, at heraldik 
ikke rigtig passer for demo Det er kun 
nar et firma har opnaet stor betyd
ning, ell er har en lang, respektabel 
historie bag sig eller begge dele, at 
dets direktion kan finde, at det ville 
va:re pa sin plads med et vaben. Men 
desva:rre ha:nder det ogsa, at der kom
mer ans\6gninger fra ganske nye virk
somheder. Man kunne mista:nke dem 
for at fbnske sig, at vabenet skulle 
hja:lpe firmaet til en mere befa:stet 
stilling, at vabenet skulle va:re et sta
tus-symbol. Vort synspunkt er imid
lertid, at firmaet f\6rst selv ma vise 
hvad det er va:rd. 

I forretningsverdenen anvendes et 
va:ld af ma:rker, som en slags vildskud 
pa heraldikkens stamme. Nogle af dem 
er heraldiske, endog korrekt registre
rede vabener, andre ser heraldiske ud, 
men er ikke rigtig heraldik, og andre 
igen er tegn og symbol er, som ikke er 
heraldiske, men som bruges med pra:-
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5. Våben for den Bri-
tiske Antikvitetshand
lerforening, The Bri
tish Antique Dealers' 
Association Ltd. Et vå
pen med særpræg. 
Denne type krone kal
des en antik krone, og 
allikerne repræsente
rer samlere (med an
tikviteter under vin
gerne). Busten fore
stiller Benvenuto Cel
lini, den berømte 
kunsthåndværker. 

afstikkes visse grænser, men disse bØr 
ikke være kortsynede forhindringer. 

J eg skal ikke forsØge at beskrive 
hvorledes dette uhyre vanskelige og 
delikate problem behandles, men jeg 
kan sige så meget, at tendensen går i 
retning af, på den ene side at ud
vide mulighederne for at søge våben
brev, således at nogle af de store og 
gamle forretningsforetagender, som hid
til af tekniske grunde har været ude
lukket, vil kunne få våben, hvis de 
måtte Ønske det - og på den anden 
side, at begrænse mulighederne for 
sådanne nyere og mindre foretagender, 
der, blot fordi de opfylder visse, gamle 
tekniske betingelser, hidtil har kunnet 
søge om våben. Heraldikken ser i dag 
ikke noget uværdigt i handelsvirksom
hed, men man er meget fØlsom overfor 
hvorvidt den pågældende virksomhed 
virkelig er samfundsgavnlig. 

Det ville være naturligt at spørge, 
hvorfor et handelshus i det hele taget 
skulle Ønske sig et våben. Faktisk sker 

H eraldik i vor tid 

det også kun sjældent. Sund fornuft 
og god smag siger dem, at heraldik 
ikke rigtig passer for dem. Det er kun 
når et firma har opnået stor betyd
ning, eller har en lang, respektabel 
historie bag sig eller begge dele, at 
dets direktion kan finde, at det ville 
være på sin plads med et våben. Men 
desværre hænder det også, at der kom
mer ansØgninger fra ganske nye virk
somheder. Man kunne mistænke dem 
for at Ønske sig, at våbenet skulle 
hjælpe firmaet til en mere befæstet 
stilling, at våbenet skulle være et sta
tus-symbol. Vort synspunkt er imid
lertid, at firmaet fØrst selv må vise 
hvad det er værd. 

I forretningsverdenen anvendes et 
væld af mærker, som en slags vildskud 
på heraldikkens stamme. Nogle af dem 
er heraldiske, endog korrekt registre
rede våbener, andre ser heraldiske ud, 
men er ikke rigtig heraldik, og andre 
igen er tegn og symboler, som ikke er 
heraldiske, men som bruges med præ-
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Sir George Bellew 

6. Firmam;erke for Imperial Chemical 
Industl'ies Ltd. Dette er ikke egentlig 
heraldik, men en udljilber af heraldik
ken . Et godt blikfang, blandt de bedste 

i sin art. 

cis de sarnme formal, nemlig identifi
kation, prestige, selvrespekt o.s.v. De 
anvendes i udstrakt grad til reklame 
og som varem;erker. Der er i hundred
vis af dem, mange er meget karakter
fulde og af hpj kvalitet, men desv;erre 
er endnu Here elendigt makva:rk. Col
lege of Anns har ikke hand i hanke 
med dette store felt. Det er efter min 
opfattelse en skam, men jeg tror ikke 
at mange af mine tidligere kolleger 
deler denne opfattelse. Helt bortset 
fra den erfaring og fa:rdighed som 
Kollegiet har i symbolik og tegning 
og som det kunne bringe til dette 
omdl.de, synes jeg, at der burde v;ere 
et registreringscenter for sadanne ma:r
ker, om ikke andet sa for at forebygge 
gentagelser ell er utilsigtede kra:nkelser 
af andres rettigheder. 

Det mest eftertragtede i forretnings
livet er vel nok at kunne skilte med 
det kongelige vaben og nedenunder 
sa:tte de obligate ord om, at firmaet 
er antaget som hofleverandpr. Det er 
en a:refuld udm;erkelse, som kun for-
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undes fa. Det indeba:rer, at firmaet 
har kongelig bevagenhed, og er saledes 
en garanti for hpj kvalitet og god 
betjening. Retten til at fpre det kon
gelige vaben er lovbeskyttet og har 
enorm betydning for et firmas renom
me, men set fra et individualistisk syns
punkt (som jo er det heraldiske syns
punkt) er betydningen ringe, idet alle 
disse vabener er sa godt som identiske 
bade i stil og i udfprelse. 

Der er na:sten ingen gra:nser for 
hvilke figurer, der ellers kan anvendes 
i et vaben. Stegepander og fodbolde 
er lige sa tilladte som besanter; og 
puddelhunde (skpnt sja:ldne) lige sa 
velkomne som lpver. Blandt den se
neste tids figurer - hvis man da kan 
kalde dem sadan - findes kosmiske 
straler, atomer og elektroner, enten 
symbolsk fremstillede eller naturali
stisk gengivet sa godt det nu lader sig 
gpre efter eksperternes anvisninger. 
Sputnikker og rumskibe har endnu 
ikke vist sig, men teknisk set er der 
ingen hindringer, selvom jeg person
ligt nu synes at de ikke hprer hjemme 
her. Hvis sadanne t ing skulle gengives 
i heraldikken ville jeg mene, at de 
burde repra:senteres ved symboler eller 
i det mindste gengives i en forenklet 
eller stiliseret form. 

De mennesker som far tegnet nye 
vabener er levende interesserede i og 
la:gger uendelig va:gt pa komposition 
og udfprelse. Symbolik af den ene 
ell er anden art kommer i fprste ra:kke, 
derefter et tiltalende udseende og sidst 
det sa:rpra:g, der gpr, at det ene vaben 
kan skelnes fra det andet. Dette sidste 
skulle egentlig have va:ret det fprste 
hensyn. Men meningen, at have et va
ben for vabenets egen sky Id, har na:p
pe hermed mistet sin betydning. Den 
almindelige opfattelse synes blot at 
va:re, at skal man have et nyt vaben, 

Sir George Bellew 

6. Firmamærke for Imperial Chemical 
Indust!'ies Ltd. Dette er ikke egentlig 
heraldik, men en udløber af heraldik
ken . Et godt blikfang, blandt de bedste 

i sin art. 

cis de samme formål, nemlig identifi
kation, prestige, selvrespekt o.s.v. De 
anvendes i udstrakt grad til reklame 
og som varemærker. Der er i hundred
vis af dem, mange er meget karakter
fulde og af hØj kvalitet, men desværre 
er endnu flere elendigt makværk. Col
lege of Anns har ikke hånd i hanke 
med dette store felt. Det er efter min 
opfattelse en skam, men jeg tror ikke 
at mange af mine tidligere kolleger 
deler denne opfattelse. Helt bortset 
fra den erfaring og færdighed som 
Kollegiet har i symbolik og tegning 
og som det kunne bringe til dette 
område, synes jeg, at der burde være 
et registreringscenter for sådanne mær
ker, om ikke andet så for at forebygge 
gentagelser eller utilsigtede krænkelser 
af andres rettigheder. 

Det mest eftertragtede i forretnings
livet er vel nok at kunne skilte med 
det kongelige våben og nedenunder 
sætte de obligate ord om, at firmaet 
er antaget som hofleverandØr. Det er 
en ærefuld udmærkelse, som kun for-
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undes få. Det indebærer, at firmaet 
har kongelig bevågenhed, og er således 
en garanti for hØj kvalitet og god 
betjening. Retten til at fØre det kon
gelige våben er lov beskyttet og har 
enorm betydning for et firmas renom
me, men set fra et individualistisk syns
punkt (som jo er det heraldiske syns
punkt) er betydningen ringe, idet alle 
disse våbener er så godt som identiske 
både i stil og i udfØrelse. 

Der er næsten ingen grænser for 
hvilke figurer, der ellers kan anvendes 
i et våben. Stegepander og fodbolde 
er lige så tilladte som besanter; og 
puddelhunde (skØnt sjældne) lige så 
velkomne som lØver. Blandt den se
neste tids figurer - hvis man da kan 
kalde dem sådan - findes kosmiske 
stråler, atomer og elektroner, enten 
symbolsk fremstillede eller naturali
stisk gengivet så godt det nu lader sig 
gØre efter eksperternes anvisninger. 
Sputnikker og rumskibe har endnu 
ikke vist sig, men teknisk set er der 
ingen hindringer, selvom jeg person
ligt nu synes at de ikke hØrer hjemme 
her. Hvis sådanne t ing skulle gengives 
i heraldikken ville jeg mene, at de 
burde repræsenteres ved symboler eller 
i det mindste gengives i en forenklet 
eller stiliseret form. 

De mennesker som får tegnet nye 
våbener er levende interesserede i og 
lægger uendelig vægt på komposition 
og udfØrelse. Symbolik af den ene 
eller anden art kommer i fØrste række, 
derefter et tiltalende udseende og sidst 
det særpræg, der gØr, at det ene våben 
kan skelnes fra det andet. Dette sidste 
skulle egentlig have været det første 
hensyn. Men meningen, at have et vå
ben for våbenets egen skyld, har næp
pe hermed mistet sin betydning. Den 
almindelige opfattelse synes blot at 
være, at skal man have et nyt våben, 



b\i>r det va!re symbolsk, smukt og sa!r
pra!get - i na!vnte ra!kkef\i>lge. 

Et af de problemer som tegneren, 
almindeligvis herolden, stilles over for, 
er at ans\i>gerne ofte tror, at de er 
bedre tegnere end herolden. Da det 
snarere er heroldens opgave at vej
lede end at insistere, far amat\i>ren 
tit sin vilje, og resultatet lader ofte 
meget tilbage at \i>nske. Det er trist 
men sandt, at man i sadanne tilfa!lde 
giver College of Arms skylden, og at 
denne institutions omd\i>mme pa den ne 
made skades. KolIegiet, elIer rettere 
vabenkongerne, der har det sidste ord 
i sagen, da det er dem som signerer 
vabenbrevet, kan ikke sa godt afvise 
et vaben som en ans\i>ger har lagt hele 
sin sja!l i, medmindre det er helt hen 
i vejret, d.v.s. bryder de heraldiske reg
ler elIer maske kra!nker et alIerede 
eksisterende vaben ved en for na!rga
ende lighed. 

Og dog er vel nok de fleste af de 
vabener, der tegnes i dag, sa gode som 
nogen tidligere epokes. Her i landet 
og iSa!r i de senere ar er tegnerne 
blevet klare over, at heraldikken by
der pa lige sa gode muligheder for at 
ud£ol&e originalitet og charme som 
enhver anden gren af den bildende 
kunst. Et heraldisk m\i>nster kan va!re 
noget overordentlig smukt, men det 
kan ogsa va!re temmelig deprimerende. 
Det afha!nger helt af handen det tegnes 
af og maden det tegnes pa. 

Hermed er vi ved den kunstneriske 
side af sagen, den stil et vaben teg
nes i, og den fa!rdighed hvormed det 
tegnes. Sk\i>nhed er, som vi ved, noget 
i beskuerens \i>je - og det ga!lder ogsa 
for heraldik. Heraldisk kunst i mid
delalderen, elIer heraldisk kunst gen
givet i middelalderens maner, er vel 
nok den som beundres mest blandt 
dem der har mere end blot et flygtigt 
kendskab til emnet. Ved middelalde-

Heraldik i var tid 

rens heraldik er der en friskhed og 
sikkerhed og en sans for egnede moti
ver, som aldrig senere er blevet over
gaet. Kunstnerne havde den rette for
staelse af dette grundla!ggende, at et 
vaben skal kunne skelnes fra alIe an
dre. Det var denne fornemmelse for 
det va!sentlige, der fik dem til at gen
give alIe figurer, genstande og m\i>nstre 
sadan at de lettest lod sig genkende 
pa afstand. 

Dette princip er stadig det ledende 
og ba!rende i heraldikken, om end det 
ikke altid har va!ret lige fremtra!dende, 
og til tider na!sten har va!ret glemt. 
Men det er denne ejendommelighed, 
cler sa klart adskiller heraldisk kunst 
fra andre kunstgrene. Enhver tidsalder 
har udviklet sin smag og sine stilret
ninger. Sk\i>nt den middelalderlige stiI 
altsa som na!vnt er den foretrukne 
blandt kendere, kan man ikke bena!g
te, at andre tiders stil kan have en vis 
tiltra!kning, og at alIe har deres be-

7. Vttben for den britiske Atomenergi
kommission. Skjoldets figurer er rent 
heraldiske, og ha:vdes af atomforskere 
klart at anskueliggl!lre en atomspaltning. 
Skjoldholdeme er to meget sja:ldne fa
beldyr, SOID man na:sten intet ved om -
derfor blev de fundet passende. Ogstt 

valgsproget er velvalgt. 
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bØr det være symbolsk, smukt og sær
præget - i nævnte rækkefØlge. 

Et af de problemer som tegneren, 
almindeligvis herolden, stilles overfor, 
er at ansøgerne ofte tror, at de er 
bedre tegnere end herolden. Da det 
snarere er heroldens opgave at vej
lede end at insistere, får amatøren 
tit sin vilje, og resultatet lader ofte 
meget tilbage at Ønske. Det er trist 
men sandt, at man i sådanne tilfælde 
giver College af Arms skylden, og at 
denne institutions omdØmme på denne 
måde skades. Kollegiet, eller rettere 
våben kongerne, der har det sidste ord 
i sagen, da det er dem som signerer 
våbenbrevet, kan ikke så godt afvise 
et våben som en ansøger har lagt hele 
sin sjæl i, medmindre det er helt hen 
i vejret, d.v.s. bryder de heraldiske reg
ler eller måske krænker et allerede 
eksisterende våben ved en for nærgå
ende lighed. 

Og dog er vel nok de fleste af de 
våbener, der tegnes i dag, så gode som 
nogen tidligere epokes. Her i landet 
og især i de senere år er tegnerne 
blevet klare over, at heraldikken by
der på lige så gode muligheder for at 
udfol&e originalitet og charme som 
enhver anden gren af den bildende 
kunst. Et heraldisk mønster kan være 
noget overordentlig smukt, men det 
kan også være temmelig deprimerende. 
Det afhænger helt af hånden det tegnes 
af og måden det tegnes på. 

Hermed er vi ved den kunstneriske 
side af sagen, den stil et våben teg
nes i, og den færdighed hvormed det 
tegnes. SkØnhed er, som vi ved, noget 
i beskuerens øje - og det gælder også 
for heraldik. Heraldisk kunst i mid
delalderen, eller heraldisk kunst gen
givet i middelalderens maner, er vel 
nok den som beundres mest blandt 
dem der har mere end blot et flygtigt 
kendskab til emnet. Ved middelalde-

Heraldik i vor tid 

rens heraldik er der en friskhed og 
sikkerhed og en sans for egnede moti
ver, som aldrig senere er blevet over
gået. Kunstnerne havde den rette for
ståelse af dette grundlæggende, at et 
våben skal kunne skelnes fra alle an
dre. Det var denne fornemmelse for 
det væsentlige, der fik dem til at gen
give alle figurer, genstande og mønstre 
sådan at de lettest lod sig genkende 
på afstand. 

Dette princip er stadig det ledende 
og bærende i heraldikken, om end det 
ikke altid har været lige fremtrædende, 
og til tider næsten har været glemt. 
Men det er denne ejendommelighed, 
eler så klart adskiller heraldisk kunst 
fra andre kunstgrene. Enhver tidsalder 
har udviklet sin smag og sine stilret
ninger. SkØnt den middelalderlige stil 
altså som nævnt er den foretrukne 
blandt kendere, kan man ikke benæg
te, at andre tiders stil kan have en vis 
tiltrækning, og at alle har deres be-

7. Våben for den britiske Atomenergi
kommission. Skjoldets figurer er rent 
heraldiske, og hævdes af atomforskere 
klart at anskueliggøre en atomspaltning. 
Skjoldholdeme er to meget sjældne fa
beldyr, som man næsten intet ved om -
derfor blev de fundet passende. Også 

valgsproget er velvalgt. 
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Sir George B ellew 

undrere. Mange foretnekker et vaben 
i victoriansk stil, andre synes bedst 
om 1700-talIets. Heraldik kan v;ere 
vakker i enhver stilart, nar den vel 
at m;erke er udf!6rt af en kompetent 
kunstner. Uheldigvis er h eraldiske 
kunstnere af klasse i dag sa sj;eldne 
som solskin i den engelske sommer -
jeg tror ikke der er mere end et dusin 
i landet - men hvad de frembringer, 
hovedsagelig for the College ot Arms, 
hvor Here af dem arbejder, kan v;ere 
af meget h!6j kvalitet. 

I abstrakt, impressionistisk elIer mo
dernistisk kunst kan heraldikken ikke 

8. VAben for The Institu te of Mechanical 
Engineers, i denne udf~relse af Stephen 
Gooden. Symbolikken er f~lgende: En 
mAlepasser som mAler en stAlbj;elkes dia
meter: pr;ecision; en l;enket hest: behcr
skelse af hestekr<efter - over hele ver· 
den. Skjoldholderne er Arkimedes, der 
stAr for planl<egning, og Vulcan, som re
p=senterer hAndv<erksmressig kvalitet. 
Bemrerk hvorledes kunstneren har ud
fOlmet hjelmklredet, sA det minder om 

stAlspAner. 
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finde indpas. Vel er der en vis frihed 
i valg af stil, men kravene om n!6j
agtighed og dette at vAbenet skal kun
ne kendes pa afstand, er uforenelige 
med disse stilretninger. Alligevel kan 
heraldikken godt f!6lge med tiden og 
med held ikl;edes vor tids dragt. N ar 
det g!6res med smag og handelag, kan 
det virke meget tiltalende og forfri
skende, ja morsomt. 

Heraldik er i dag noget meget leven
de, der indtager sin plads bAde i hjem
mene og i det of£entlige liv. Heral
dikken har mange anvendelsesmulig
heder bAde nyttige og dekorative. Man 
kan n!6jes med blot at nyde heraldik
ken, men den kan ogsA dyrkes som 
en hobby. Den hj;elper os til at se 
lysere pa tilv;erelsen i en tid som er 
fuld af r;edse!. Den er ikke l;engere 
noget der kun angAr de rige og m<eg
tige; i dag er den for enhver inter
esseret, uanset om han selv har vaben 
elIer ej . 

Alt i alt er det min erfaring som 
herold gennem fyrre Ar, at heraldik 
er noget velgt/>rende. 

" 
Foredraget var ledsaget af lysbille

der, de billeder der her illustrerer 
teksten. Efter foredraget var der dis
kussion, hvoraf der her bringes ud
drag. 

Sir George BelIew svarer Sir An
thony W agner: Hvad angAr sp!6rgsma
let om, hvorvidt man burde finde nye 
anvendelsesformer for heraldikken viI 
jeg sige, at for institution er er mulig
hederne ubegr;ensede, men for sl;egts
heraldikken kan jeg darligt foresIa 
nye veje. Jeg holder fast ved, at den 
rigtige pI ads for sl;egtsvabenet er i ens 
tanker og idealer, og at det ikke sa 
meget b!6r stilles til skue. J eg tror at 
dette er en meget gammel indstilling. 
Hvis jeg husker ret, var de tilladte 

Sir George B ellew 

undrere. Mange foretrækker et våben 
i victoriansk stil, andre synes bedst 
om 1700-tallets. Heraldik kan være 
vakker i enhver stilart, når den vel 
at mærke er udfØrt af en kompetent 
kunstner. Uheldigvis er h eraldiske 
kunstnere af klasse i dag så sjældne 
som solskin i den engelske sommer -
jeg tror ikke der er mere end et dusin 
i landet - men hvad de frembringer, 
hovedsagelig for the College at Arms, 
hvor flere af dem arbejder, kan være 
af meget hØj kvalitet. 

I abstrakt, impressionistisk eller mo
dernistisk kunst kan heraldikken ikke 

8. Våben for The lustitu te af Mechanical 
Engineers, i denne udførelse af Stephen 
Gooden. Symbolikken er følgende: En 
målepasser som måler en stålbjælkes dia
meter: præcision; en lænket hest: beher
skelse af hestekræfter - over hele ver· 
den. Skjoldholderne er Arkimedes, der 
står for planlægning, og Vulcan, som re
præsenterer håndværksmæssig kvalitet. 
Bemærk hvorledes kunstneren har ud
formet hjelmklædet, så det minder om 

stålspåner. 
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finde indpas. Vel er der en vis frihed 
i valg af stil, men kravene om nØj
agtighed og dette at våbenet skal kun
ne kendes på afstand, er uforenelige 
med disse stilretninger. Alligevel kan 
heraldikken godt fØlge med tiden og 
med held iklædes vor tids dragt. N år 
det gøres med smag og håndelag, kan 
det virke meget tiltalende og forfri
skende, ja morsomt. 

Heraldik er i dag noget meget leven
de, der indtager sin plads både i hjem
mene og i det offentlige liv. Heral
dikken har mange anvendelsesmulig
heder både nyttige og dekorative. Man 
kan nøjes med blot at nyde heraldik
ken, men den kan også dyrkes som 
en hobby. Den hjælper os til at se 
lysere på tilværelsen i en tid som er 
fuld af rædsel. Den er ikke længere 
noget der kun angår de rige og mæg
tige; i dag er den for enhver inter
esseret, uanset om han selv har våben 
eller ej . 

Alt i alt er det min erfaring som 
herold gennem fyrre år, at heraldik 
er noget velgØrende. 

" 
Foredraget var ledsaget af lysbille

der, de billeder der her illustrerer 
teksten. Efter foredraget var der dis
kussion, hvoraf der her bringes ud
drag. 

Sir George Bellew svarer Sir An
thony W agner: Hvad angår spØrgsmå
let om, hvorvidt man burde finde nye 
anvendelsesformer for heraldikken vil 
jeg sige, at for institutioner er mulig
hederne ubegrænsede, men for slægts
heraldikken kan jeg dårligt foreslå 
nye veje. Jeg holder fast ved, at den 
rigtige plads for slægtsvåbenet er i ens 
tanker og idealer, og at det ikke så 
meget bØr stilles til skue. J eg tror at 
dette er en meget gammel indstilling. 
Hvis jeg husker ret, var de tilladte 



9. V1\.ben for Australia 
and New Zealand 
Bank Ltd. En af Gol
lege of Arms's tegnin
ger. Den er perfekt 
komponeret og udfS'lrt, 
nresten for perfekt, he
raldisk helt igennem 
korrekt. 

anvendelsesmuligheder for det vaben
skjold og hjelmtegn som Shakespeare's 
fader havde ans~gt om, specificeret i 
vabenbrevet. 

Sir George svarer Mr. Harold B. 
Pereira, pa et sp9>rgsmal om, hvad der 
viI ske hvis to vabenf9>rende foretagen
der sammensluttes (f. eks. luftfartssel
skaberne B.O.A.C., som har skjoldhol
dere, og B.E.A., som ikke har skjold
holdere): Jeg er ikke hengere kompe
tent til at udtale mig, men det ma v;:ere 
muligt at komponere et aIliancevaben 
under en eIler anden form. Heraldik
kens regler ;:endrer sig sammen med ti
den og tilpasser sig nye situationer. 
Hvis De skriver til College of Arms viI 
De sikkert fa det rette svar. 

Miss E. Kay Kohler sp9>rger om der 
er mulighed for at straffe kunstnere 
der gengiver Englands l~ver som slap
pe og dvaske dyr. Hun foreslar selv, at 
sadanne kunstnere b9>r stille ved Col-

Heraldik i vor tid 

lege of Arms' bygning hvor de derefter 
viI blive kogt i olie. Sir George svarer, 
at kunstnere b9>r have et vist spillerum, 
og at Englands l~ver fra et kunstnerisk 
synspun kt ikke indtager nogen vigti
gere plads i heraldikken end andre 
l~ver. Han finder derfor den foreslaede 
straf for hard og viI n~jes med at an
befale, at personer som g~r sig skyl
dige i den omtalte forseelse dyppes i 
tj;:ere og ruIles i fjer. 

Mr. Mark Antony L. Elvins sp~rger 
om der er adgang til at ;:endre et ned
arvet vaben, hvis dets heraldik er 
darlig. Som eksempel n;:evnes Lord 
Nelsons vaben. Sir George svarer, at 
et vaben kan blive ;:endret ved et nyt 
vabenbrev, men vabener kan ikke ;:en
dres med tilbagevirkende kraft. Den 
f~rste Lord Nelsons vaben viI derfor 
forblive som det er, uanset at nogle 
af os ikke synes om det, medens den 
nuv;:erende Lord Nelson kan fa ;:endret 
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9. Våben for Australia 
and New Zealand 
Bank Ltd. En af Col
lege of Arms's tegnin
ger. Den er perfekt 
komponeret og udført, 
næsten for perfekt, he
raldisk helt igennem 
korrekt. 

anvendelsesmuligheder for det våben
skjold og hjelmtegn som Shakespeare's 
fader havde ansøgt om, specificeret i 
våbenbrevet. 

Sir George svarer Mr. Harold B. 
Pereira, på et spØrgsmål om, hvad der 
vil ske hvis to våbenfØrende foretagen
der sammensluttes (f. eks. luftfartssel
skaberne B.O.A.C., som har skjoldhol
clere, og B.E.A., som ikke har skjold
holdere): Jeg er ikke længere kompe
tent til at udtale mig, men det må være 
muligt at komponere et alliancevåben 
under en eller anden form. Heraldik
kens regler ændrer sig sammen med ti
den og tilpasser sig nye situationer. 
Hvis De skriver til College of Arms vil 
De sikkert få det rette svar. 

Miss E. Kay Kohler spørger om der 
er mulighed for at straffe kunstnere 
der gengiver Englands lØver som slap
pe og dvaske dyr. Hun foreslår selv, at 
sådanne kunstnere bØr stille ved Col-

Heraldik i vor tid 

lege of Arms' bygning hvor de derefter 
vil blive kogt i olie. Sir George svarer, 
at kunstnere bØr have et vist spillerum, 
og at Englands lØver fra et kunstnerisk 
synspun kt ikke indtager nogen vigti
gere plads i heraldikken end andre 
lØver. Han finder derfor den foreslåede 
straf for hård og vil nøjes med at an
befale, at personer som gør sig skyl
dige i den omtalte forseelse dyppes i 
tjære og rulles i fjer. 

Mr. Mark Antony L. Elvins spørger 
om der er adgang til at ændre et ned
arvet våben, hvis dets heraldik er 
dårlig. Som eksempel nævnes Lord 
Nelsons våben. Sir George svarer, at 
et våben kan blive ændret ved et nyt 
våben brev, men våbener kan ikke æn
dres med tilbagevirkende kraft. Den 
fØrste Lord Nelsons våben vil derfor 
forblive som det er, uanset at nogle 
af os ikke synes om det, medens den 
nuværende Lord Nelson kan få ændret 
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Heraldik i VDr lid 

) O. Det engeIske kongevl1ben i en mo
deme streg, af Edward Bawden. Bl1de 
beundret og kritiseret, men heraIdisk set 
heIt i orden. (Fra SheII-Mex bogen . The 
Queen's Beasts«; udgivet af Newman 

Neame). 

sit vaben, hvis Garter King of Arms 
viI ga med til det. 

Mr. James Moran: Hvorledes afg91-
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res det om et firma ma f~re skjoldhol
dere eller ej? Sammenligner man fore
tagendet med en storkorsridder og en 
peer? - Sir George: Sa vidt ville jeg 
nu ikke ga, men i grove tnek er det 
noget i den retning. 

Mr. Gerald Cobb (College of Arms) 
bema::rker om heraldiske 191ver, at de 
kan va::re meget forskellige i udform
ning, lige fra de dekorative tidlige 
former, der udfylder feltet ligeligt, til 
de mere naturalistiske gengivelser i 
1600- og 1700-tallet, kulminerende med 
laskede zoologisk-have-l91ver pa Nel
sons tid. Interessen for gotik, i 1800-
tallet, bragte l~ven tilbage til dens 
middelalderlige form - den form der 
foretra::kkes i dag. Men det kan ikke 
altid lade sig g~re at indpasse en sa
dan udformning af dette dyr i moder
ne heraldik. F. eks. er et afrikansk 
universitet netop ved at fa et vaben, 
hvor en 191ve skal optra::de sammen 
med en elefant, en kokuspalme og en 
maske. I sadanne omgivelser ma det 
va::re en mere naturalistisk 191ve, der 
skal bruges. 

Heraldik i vor tid 

) O. Det engelske kongevåben i en mo
deme streg, af Edward Bawden. Både 
beundret og kritiseret, men heraldisk set 
helt i orden. (Fra SheII-Mex bogen . The 
Queen's Beasts<; udgivet af Newman 

Neame). 

sit våben, hvis Garter King of Arms 
vil gå med til det. 

Mr. James Moran: Hvorledes afgØ-

42 

res det om et firma må fØre skjoldhol
dere eller ej? Sammenligner man fore
tagendet med en storkorsridder og en 
peer? - Sir George: Så vidt ville jeg 
nu ikke gå, men i grove træk er det 
noget i den retning. 

Mr. Gerald Cobb (College of Arms) 
bemærker om heraldiske lØver, at de 
kan være meget forskellige i udform
ning, lige fra de dekorative tidlige 
former, der udfylder feltet ligeligt, til 
de mere naturalistiske gengivelser i 
1600- og 1700-tallet, kulminerende med 
laskede zoologisk-have-IØver på Nel
sons tid. Interessen for gotik, i 1800-
tallet, bragte lØven tilbage til dens 
middelalderlige form - den form der 
foretrækkes i dag. Men det kan ikke 
altid lade sig gØre at indpasse en så
dan udformning af dette dyr i moder
ne heraldik. F. eks. er et afrikansk 
universitet netop ved at få et våben, 
hvor en lØve skal optræde sammen 
med en elefant, en kokuspalme og en 
maske. I sådanne omgivelser må det 
være en mere naturalistisk lØve, der 
skal bruges. 
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