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Winston Churchills
ChurchilIs Begravelse
Af Sven Tito Achen

A WINSTON CHURCHILL lØr1~r
dag 30. januar 1965 fØrtes
f~rtes til graven gennem Londons gader, fra Par1amentet
lamentet til St. Pau1s
Pauls Katedra1en,
Katedralen, og
senere ad Themsen, spillede hans personlige heraldik, og heraldik
hera1dik i det hele
taget, en iØjnefaldende
i~jnefaldende rolIe
rolle i det
grandiose og bevægende
beva!gende skuespil. Bevidst eller ubevidst har tilskuerne, de
tusinder som stod langs ruten og de
millioner som fulgte
fu1gte processionen i
f~lt det heralditelevision, utvivlsomt fØlt
ske indslag i ceremonierne som noget
smukt, og mange må
ma tillige have fØlt
f~lt
sig fa!ngslet
~nsket at vide, hvad
fængslet og Ønsket
disse bannere og skjolde egentlig var
for noget. Kanske vil
viI det derfor have
interesse at fastholde nogle billeder
fra hØjtideligheden.
h~jtideligheden.
I spidsen af processionen, som den
beva!gede sig ind ad St. Pauls portal
bevægede
(se figur 1),
l), gik persevanter fra College

D

of A,·ms og efter dem otte officerer fra The Queen's Royal Irish Hussars (viderefØrer
(videref~rer af Churchills gamle
regiment, 4th Queen's Own Hussars).
Fire af dem bar Churchills
Church ills ordener og
dekorationer - Hosebåndsordenens
Hosebandsordenens inpa hans
signier var dog anbragt oven på
kiste - og to andre bar bannere med
hans våbener,
vabener, dexter slægtsvåbenet,
sla!gtsvabenet,
embedsvaben som Lord
sinister hans embedsvåben
Warden of the Cinque Ports. Efter
dem fulgte en række
ra!kke herolder, hvoraf
fire bar standere med CllUrchills
Church ills våvabensk jold, dets tilhØrende
tilh~rende hjelmtegn,
h je1mtegn,
hans sværd,
sVa!rd, og hans sporer. Derefter
kom de Øverste
~verste blandt herolderne:
v<1benkongerne, samt Hertugen af
våbenkongerne,
a£ Norfolk. Som Earl Marshal - et af Englands stadig eksisterende arvelige emern~verste chef for Hebeder - er han Øverste
roldskollegiet, College of Arms, og antilrettela!ggelsen og gennemsvarlig for tilrettelæggelsen

l. Processionen på
pi!. vej ind i St. Pauls Katedralen. Forrest officerer som bærer
ba:rer Churchills
(overraskende få)
£1i) ordensdekorationer og hans to våbenbannere,
vabenbannere, til højre
hpjre SpencerChurchill, til venstre Cinque Ports. På
Pa trappen herolder bI.
bl. a. med hans våbenskjold,
vabenskjold,
yderste spjle
søjle til hpjre),
hØjre), sværd
sVa:!rd og sporer.
hjelmtegn (der skimtes mod den næst
na:!styderste
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Sven Tito Achen

2. Winston ChurchilIs
Churchills våbenplade
v~benplade som
ridder af Elefanten, hvilket han blev i
1950. På
P~ dette tidspunkt var han endnu
• Mr. Churchill., ikke .Sir Winston., og
efter de engelske regler er hans hjelme
derfor stikhjelme og anbragt i profil. Som
knight, efter 1953, placerede
placeredc han dem set
forfra og med åbent
~bent visir. Pladen er udfprt af Franz Sedivy og hænger
ha:nger i Fredeført
}'iksborg
J-iksborg Slotskirke.
fØrelsen
f~relsen af statsceremonier. Efter ham
kom, i to rækker,
ra:kker, kistens æresvagt
a:resvagt af
britiske statsmænd
statsma:nd og feltherrer, og
endelig selve kisten, svØbt
sv~bt i unionsflaget
£laget og båret
baret af otte soldater fra
Grenadier Guards.

Churchill-vdbenet
Churchill-våbenet
Churchills navne og forfader, den Sir
Winston der tjente Kong Charles 1.,
fØrte
f~rte som våben:
vaben: i sort felt en oprejst
lØve,
l~ve, SØlv,
s~lv, og herhenover en smal rØd
r~d
skrabja:lke. I 1661 bel~nnede
belØnnede Charles
skråbjælke.
2. ham med en ~augmentation« til
hans våben,
vaben, nemlig a canton of St.
George, dvs. en kanton, SØlv,
s~lv, med et
rØdt
r~dt kors. Samtidig fik han tilladelse
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til at udelade skråbjælken.
skrabja:lken. Dette æna:ndrede våben
vaben arvedes af hans sØn
s~n John,
senere fØrste
f~rste Hertug af Marlborough,
og udgØr
udg~r i dag 1. og 4. felt i familien
Spencer-Church ills våben
Spencer-Churchills
vaben (se fig. 2-3).
Marlborough havde ingen overlevende sØn,
s~n, og gennem hans datter
Anne overgik hertugtitlen til hendes
mand og deres efterkommere. Han var
sla:gten Spencer,
J arl af Sunderland, af slægten
og kvadrerede i sit skjold Churchillvaben med Spencers: firdelt
sla:gtens våben
slægtens
af SØlv
s~lv og rØdt
r~dt hvori et guld fletværk,
fletva:rk,
over det hele en sort skråbjælke
skrabja:lke belagt
med tre SØlv
s~lv ibsskaller. Dette våben
vaben
var selv
se Iv frugten af en udvikling, og
jeg er i Øvrigt
~vrigt ikke sikker på,
pa, at Sunderland-Spencerne kunne bevise deres
pastaede afstamning fra den mægtige
påståede
ma:gtige
middelalder-æt (de) Spencer, hvis vavåmiddelalder-a:t
ben de fØrte.
f~rte. Men det er en anden
historie .
Til minde om den store Marlboroughs sejre fØjedes
f~jedes samtidigt til dette
kvadrerede våben
vaben et hjerteskjold
h jerteskjold (altid anbragt i hovedskjoldets
hovedsk joldets øverste
~verste
halvdel, se figur 2 og 3) bestående
best1iende af
St. Georgskorset endnu engang, altså
altsa
et rØdt
r~dt kors på
pa SØlv
s~lv bund, og herover
et midterskjold med Frankrigs våben:
vaben:
i blåt
brat tre guld liljer.
lil jer.
Det dexter hjelmtegn
h jelmtegn (figur 2) er
sla:gten Churchills: en liggende lØve,
slægten
l~ve,
SØlv,
s~lv, som holder en rØd
r~d fane med en
SØlv
s~lv hånd
hand i. Det andet: en SØlv
s~lv grif
med to rØde
r~de ringe om halsen, stigende
op af en guld krone, er Spencernes.
Hjelmkla:de: sort og SØlv
Hjelmklæde:
s~lv for Churchill,
rØdt
r~dt og SØlv
s~lv for Spencer. Iblandt fØrte
f~rte
Winston Churchill kun en hjelm, og i
sa fald altid den med lØven.
så
l~ven.
Det spanske valgsprog Fiel pero
desdichado betyder»
betyder »Trofast
Trofast men ulykkelig« eller »Trofast men ikke meget
va:rd«; måske
værd«;
maske kan det, meget frit, oversa:ttes noget i retning af »Deres (Majesættes
sta:ts) ydmyge og uduelige tjener«.
stæts)

Churchills begravelse

The Cinque Ports
»De Fem
Fern Havne«, the Cinque Ports,
var i middelalderen et forbund af oprindeligt fem
fern - senere flere - sydstæder, som i krigstid
engelske havne
havnesta::der,
udrustede et vist an
antal
tal skibe og i fredstid spillede en stor rolle
roBe inden for fif~rte
skeri og handel. Organisationen fØrte
vaben og flag, og eksisterer noeget våben
minelt endnu,
end nu, som en patriotisk og
lokalpatriotisk sammenslutning. Nu
om stunder fØres
f~res flaget og våbenet
vabenet
4. Våben
Vaben for the Cinque Ports, halvt Englands tre løver,
l~ver, halvt Forbundets oprinAltsl't noget
våben, tre skibsskrog. Altså
delige vaben,
lignende som Ribe byvaben,
dirnimibyvåben, der di
dierer Danmarks tre lØver
l~ver med en gengivelse af Ribe Domkirke. De oprindelige fem
fern havne var Sandwich, Dover,
Romney, Hythe og Hastings. Senere kom
der adskilligt flere til. Mange af disse
byer fører
f~rer som deres våben
vaben variationer af
Forbundets våben.
vaben. Efter Boutell's
Heraldry.

3. Sir Winston Churchills banner som
hosebandsridder i kapellet i Windsor (våhosebåndsridder
(vabenet opfattes bedst, når
nar billedet
billed et vendes
pa siden). Forneden ses Churchill-slægpå
Churchill-sla::gtens hjelmtegn, the crest. Banner og
hjelmtegn
hjelm
tegn blev taget ned mandag 25. januar, dagen efter hans død.
dSikI.

dog vistnok kun af organisationens
topfigur, the Lord Warden of the Cinque Ports, en honorær
honora::r post, hvortil
man vælger
va::lger en person af national betydning. Siden 1941 var Winston
Churchill Lord Warden, og han anvendte ofte de Fem
Fern Havnes insignier,
f. eks. på
pa sin bil og fra flagstangen på
pa
sin private bopæl.
bopa::l.
Organisationens våben
vdben er sammensat ved dimidiation: dexter halvdel af
rigets våben,
vaben, Englands tre gående
gaende guld
lØver
l~ver i rØdt
r~dt felt, kombineret med sinister halvdel af et våben
vaben med tre SØlv
s~lv
skibsskrog i blåt,
bIat, der synes at have
va::ret de Fem Havnes oprindelige våværet
vaben (se figur 4). Men kombinationen
med Englands lØver
l~ver går
gar tilbage til middelalderen. Banneret til venstre på
pa figur 1l består
bestar af dette våben.
vaben.
De Fem
Fern Havnes flag er langt mindre tilfredsstillende
til£redsstillende end deres prægtige
pra::gtige
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5. Flag for the Cinque Ports. FØrste
Fj1lrste og
fjerde hovedfelt blåt
blftt med gengivelser af
Dover Castle (Lord Wardens officielle residens) i alt fire gange. Andet hovedfelt
delt
del t af 1. gult
gul t m ed en rød
rf1ld bort, og i det
gule felt en embedshat over et anker, og
2. rødt
rj1ldt hvori tre gule fabelskabninger,
halvt løver,
lj1lver, h alvt skibe (naturligvis stammende fra en misforståelse
misforstftelse af våbenet).
vftbenet).
Tredje hoved felt delt af 1. gult hvori et
rj1ldt sejlskib, og 2. som det tilsvarende
rØdt
felt i andet hovedfelt.

vaben og spillede også
våben
ogsa kun en underordnet rolle ved begravelsen (se figur
5). Det sad i st.rvnen
stævnen på
pa den båd,
bad,
»Havengore «, der til sækkepibetoners.rkkepibetonerne af The Flowers of the Forest lagde
ud med Churchills
Church ills kiste efter gudstjenesten for at fØre
f~re ham over floden.
£loden.

Ingen brisure
Blandt de heraldiske enkeltheder
Churchills begravelsesoptog b~d
bØd pa,
på, er
der endnu en, som er overordentlig
overordentIig
interessant - ved sit fravær.
frav.rr.
Churchill havde personligt et åbent
abent
øje
\6je for heraldik og lagde vægt
v.rgt på
pa at
f\6re sit våben
fØre
vaben korrekt. Da h an blev
gjort til knight .rndrede
ændrede han således,
sale des,
som nævnt,
n.rvnt, sine hjelme fra at være
v.rre i
profiI - sådan
profil
sadan som de fØres
f~res af ubetitlede gentlemen - til
tiI at ses forfra,
abnede; mindre smukt, men i samåbnede;
svar med de engelske regler h erom.
Hele begravelsesceremonien var arrangeret af Hertugen af Norfolk, chef
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for College of Arms, hvilket vil
viI sige,
at det var denne institutions embedsm.rnd, våbenkonger,
mænd,
vabenkonger, herolder og persevanter, som havde ansvaret for det
he le, herunder fØrst
hele,
f~rst og fremmest de
udfØrelser
ud f~relser af Churchills våben
vaben som
forekom' flere
£lere steder i processionen,
procession en, i
banner, i skjold,
sk jold, og på
pa anden m
made.
åde.
Og dette våben
vtlben indeholdt ingen brisurer.
Churchill var ikke slægten
sl.rgten SpencerChurch
Churchills
ills hovedmand; det er H ertugen af Marlborough. Churchill var
.rldste
s\6n af den 7. hertugs tredje sØn,
s\6n,
ældste sØn
og efter de engelske regler for brisering skulle han differentiere sit våben
vaben
med en turnerkrave (ældste
(.rldste sØn)
s~n) på
pa en
stjerne (tredje sØn).
s\6n). Men det gjorde
han ikke. Hans skjold viste ingen forskel fra Hertugen af Marlboroughs
MarIboroughs
eller noget andet slægtsrnedlems.
sl.rgtsmedlems. Dette
sky Ides naturligvis
skyldes
naturIigvis hverken en lapsus
eller uvidenhed. Det må
ma være
v.rre med den
allerh\6jeste heraldiske sagkundskabs
allerhØjeste
og autoritets fulde bevidsthed, at
Winston Churchills
Church ills våben
vaben ikke indeholdt nogen form for brisurer.
Dette kan kun skyldes, at College of
Arms mener, at brisering, bortset fra
kongehuset, ikke længere
l.rngere anvendes og
ej heller b~r
bØr anvendes. Dette er det
afg\6rende svar på
afgØrende
pa Robert Gayres fantasterier (se Heraldisk Tidsskrift I:
5/226-28).
For en ordens skyld kan det tilfØjes,
tiIf\6jes,
at det kun var Churchills
Church ills skjold alene,
som var identisk med Hertugen af
Marlboroughs. Når
Nar hele våbenet
vabenet vises,
er der adskillige
adskilIige forskelle: hertugen
f\6rer trallehjelm,
fØrer
tralleh jelm, i profiI,
profil, samt hertugkrone og skjoldholdere, to lindorme.
Som tysk rigsfyrste kan han endvidere
f\6re fyrstekrone og anbringe hele våfØre
vabenet på
pa en dobbeltØrn.
dobbeIt\6rn. På
Pa den anden
side kunne Winston Churchill hænge
h.rnge
Hosebandsordenens blå
Hosebåndsordenens
bI3. ba.nd
b ånd om sit
skjold, og det kan hertugen ikke.
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