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Similarisering - en fors0mt side 
af det heraldiske studium 

Af Sven Tito Achen 

ET VABEN er et kendem<erke, et 
middel til identifikation. Dette 

foruds<etter principielt, at alle vabe
ner er forskellige . Intet vaben ma 
"<ere identisk med, eller bare kunne 
forveksles med, noget andet. Dette 
princip er i perioder blevet hand
h<evet af heraldiske myndigheder. Hvis 
nogen person mente, at en anden 
persons vaben la hans eget for mer, 
kunne han st<evne ham, og vi har 
kendskab til flere sadanne retssager, 
hvor en af parterne blev d!6mt til at 
tage et nyt vaben, fordi de to par· 
ters vabener var ens ell er lignede hin· 
anden for meget. 

Og dersom to vabener, f. eks. for 
to br!6dre, »fra naturens hand« ikke 
var forskellige, kunne man gl/Jre dem 
forskellige. Man differentierede demo 

Trang til at ligne hverandre 
Alt dette er sa rigtigt: sa kn<esat og 
accepteret og gentaget, at det har faet 
de fleste af os til at overse, at der 
er en modsat tendens, en st<erk og ud· 
bredt tendens, kendt fra heraldikkens 
gry og kendt i dag, som gar ud pa 
at fa vabener til at ligne hverandre. 
Vi er blot sa vante til at differen
cerne er det egentlige i heraldikken, 
at nar en r<ekke vabener udviser no
get som er ens og noget som er for
skelligt, gal' vi n<esten automatisk ud 
£ra, at det er forskellen som er det 

tilstr<ebte og v<esentlige, og f<ester os 
darligt nok ved lighederne. Men me· 
get ofte er det netop ligheden som 
er tilstr<ebt og v<esentlig. 

Helt forbiset er denne lighedstrang 
ganske vist ikke. Den foreteelse som 
kaldes »vabengrupper«, geografiske 
grupperinger af vabener som minder 
om hverandre, kan ingen heraldisk 
interesseret undga at l<egge m<erke til, 
og flere skribenter har n<ermet sig 
f<enomenet, i Heraldisk Tidsskrift is<er 
Jan Raneke1 ) samt Hans Krag2- S). 

Men oftest n<evnes en sadan lighed 
inden for en gruppe vabener n<ermest 
i forbigaende og ganske kortfattet. 
Mig bekendt er der hidtil ingen som 
har haft !6je for lighedstrangens gene
relle karakter, store udbredelse og 
meget interessante sider. J eg kender 
ingen egentlig behandling af forhol
det, og det har ikke engang faet et 
navn . Men det ma det have, hvis vi 
skal tale om det, og jeg foreslar at 
kalde det similarisering (en anden n<er
liggende mulighed - assimilering eller 
assimilation - er mindre egnet, fordi 
disse ord allerede er .optaget« inden 
for biologi og fonetik, og med ganske 
andre betydninger). 

Sir.nilarlsering 
Ved similarisering fors tar jeg, at et 
vaben fra begyndelsen komponeres, 
eller senere <end res eller !6ges, med 
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Similarisering - en forsømt side 
af det heraldiske studium 

Af Sven Tito Achen 

ET VABEN er et kendemærke, et 
middel til identifikation. Dette 

forudsætter principielt, at alle våbe
ner er forskellige . Intet våben må 
være identisk med, eller bare kunne 
forveksles med, noget andet. Dette 
princip er i perioder blevet hånd
hævet af heraldiske myndigheder. Hvis 
nogen person mente, at en anden 
persons våben lå hans eget for nær, 
kunne han stævne ham, og vi har 
kendskab til flere sådanne retssager, 
hvor en af parterne blev dØmt til at 
tage et nyt våben, fordi de to par· 
ters våbener var ens eller lignede hin· 
anden for meget. 

Og dersom to våbener, f. eks. for 
to brØdre, »fra naturens hånd« ikke 
var forskellige, kunne man gøre dem 
forskellige. Man differentierede dem. 

Trang til at ligne hverandre 
Alt dette er så rigtigt: så knæsat og 
accepteret og gentaget, at det har fået 
de fleste af os til at overse, at der 
er en modsat tendens, en stærk og ud· 
bredt tendens, kendt fra heraldikkens 
gry og kendt i dag, som går ud på 
at få våbener til at ligne hverandre. 
Vi er blot så vante til at differen
cerne er det egentlige i heraldikken, 
at når en række våbener udviser no
get som er ens og noget som er for
skelligt, går vi næsten automatisk ud 
fra, at det er forskellen som er det 

tilstræbte og væsentlige, og fæster os 
dårligt nok ved lighederne. Men me· 
get ofte er det netop ligheden som 
er tilstræbt og væsentlig. 

Helt forbiset er denne lighedstrang 
ganske vist ikke. Den foreteelse som 
kaldes »våbengrupper«, geografiske 
grupperinger af våbener som minder 
om hverandre, kan ingen heraldisk 
interesseret undgå at lægge mærke til, 
og flere skribenter har nærmet sig 
fænomenet, i Heraldisk Tidsskrift især 
Jan Ranekel) samt Hans Krag2- S). 

Men oftest nævnes en sådan lighed 
inden for en gruppe våbener nærmest 
i forbigående og ganske kortfattet. 
Mig bekendt er der hidtil ingen som 
har haft øje for lighedstrangens gene
relle karakter, store udbredelse og 
meget interessante sider. J eg kender 
ingen egentlig behandling af forhol
det, og det har ikke engang fået et 
navn . Men det må det have, hvis vi 
skal tale om det, og jeg foreslår at 
kalde det similarisering (en anden nær
liggende mulighed - assimilering eller 
assimilation - er mindre egnet, fordi 
disse ord allerede er .optaget« inden 
for biologi og fonetik, og med ganske 
andre betydninger). 

Sir.nilarlsering 
Ved similarisering forstår jeg, at et 
våben fra begyndelsen komponeres, 
eller senere ændres eller øges, med 
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Sven Tito Achen 

det bevidste formal at skabe en lighed 
med et andet elIer flere andre vabe
ner. Det er afgjiSrende, at ligheden er 
tilstrtebt. Den ubevidste, gensidige pa
virkning, som har resulteret i de al
mindelige nationale, regionale - og 
epokem<essige - s<erpr<eg inden for 
vabenkunsten, mener jeg falder uden 
for . similarisering«. Men det kan ofte 
v<ere sV<ert, elIer umuligt, at afgjiSre 
om en lighed melIem to vabener skyl
des en ubevidst pavirkning elIer en 
bevidst efterligning. 

Nar man fjiSrst har £aet jiSjnene op 
for trangen til similarisering, opdager 
man udslag af den alIe steder. Her 
fjiSlger nogle eksempler. 

Middelalderlige vdbengrupper 
.pa denne tid., skriver den engelske 
antikvar William Camden, i slutnin
gen af 1500-talIet4 ), .begyndte mange 
gentlemen at fjiSre vaben, og et sadant 
fik de ved at optage en figur fra en 
anden mands vaben, enten fra den 
lord hvis jord de forpagtede elIer fra 
en anden stor herre, som de fjiSlte sig 
knyttet til. F. eks. fjiSrte jarlen af Ches
ter et neg [svensk: kiirva] i sit vaben, 

og mange gentlemen pa den egn tog 
sig derfor et neg i deres va.ben ... I 
Leicestershire og de tilstjiSdende land
skaber fjiSrte mange forskelIige folk 
fembladinge, fordi de gamle jarler af 
Leicester havde fjiSrt en femblading, 
hermelin, i rjiSdt felt« (se HT 1961, 
nr. 3 p. 113). 

Camden anfjiSrer Here andre eksem
pIer, og Anthony Wagner4) tilfjiSjer: 
.En sMan va.benkopiering, pa grund 
af sl<egtskab, feudal a£h<engighed, elIer 
anden tilknytning, ma ligge bag en 
meget stor del af middelalderlige va
bener«. De resulterende vabengrupper 
kan iagttages overalt i Europa. Det er 
klart at bade differentiering og simi
larisering har spillet en rolIe ved disse 
gruppers opstaen, men similarisering 
efter min mening langt mest. Nar 
man taler om vabenm<erker som iden
tifikation, t<enker man i reglen pa 
individuel identifikation. Men i he
raldikkens fjiSrste tid udgjorde va.ben
m<erkerne sikkert fjiSrst og fremmest 
en kollektiv identifikation; de angav 
f<elIesskab og samhjiSrighed, lensherren, 
borgen, sl<egten, maske regionen, mere 
end individet; se J an R aneke1) . 

1. Et slll.ende eksempel pa similarisering er den store gruppe vll.bener i Pommern, hvis 
nederste haIvdel - vandret eIler skdt afskaret - er skaktavlet eIler rudet. Nogle he
raldikere mener, at gruppens oprindelse kan hIres tilbage til den gamle dynastshegt 
Putbus' vll.ben (til h!<ljre). Dette kan i !<Ivrigt selv ta:nkes at va:re en differentiering af 
det Tyske Riges sorte !<Irn i guld. Hele heraldikken ha:nger sammen. Efter Siebmacher. 
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det bevidste formål at skabe en lighed 
med et andet eller flere andre våbe
ner. Det er afgØrende, at ligheden er 
tilstræbt. Den ubevidste, gensidige på
virkning, som har resulteret i de al
mindelige nationale, regionale - og 
epokemæssige - særpræg inden for 
våbenkunsten, mener jeg falder uden 
for . similarisering«. Men det kan ofte 
være svært, eller umuligt, at afgØre 
om en lighed mellem to våbener skyl
des en ubevidst påvirkning eller en 
bevidst efterligning. 

Når man fØrst har fået øjnene op 
for trangen til similarisering, opdager 
man udslag af den alle steder. Her 
fØlger nogle eksempler. 

Middelalderlige våbengrupper 
.På denne tid., skriver den engelske 
antikvar William Camden, i slutnin
gen af 1500-tallet4 ), .begyndte mange 
gentlemen at fØre våben, og et sådant 
fik de ved at optage en figur fra en 
anden mands våben, enten fra den 
lord hvis jord de forpagtede eller fra 
en anden stor herre, som de fØlte sig 
knyttet til. F. eks. fØrte jarlen af Ches
ter et neg [svensk: karva] i sit våben, 

og mange gentlemen på den egn tog 
sig derfor et neg i deres våben ... I 
Leicestershire og de tilstØdende land
skaber fØrte mange forskellige folk 
fembladinge, fordi de gamle jarler af 
Leicester havde fØrt en femblading, 
hermelin, i rØdt felt« (se HT 1961, 
nr. 3 p. 113). 

Camden anfØrer flere andre eksem
pler, og Anthony Wagner4) tilfØjer: 
-En sådan våbenkopiering, på grund 
af slægtskab, feudal afhængighed, eller 
anden tilknytning, må ligge bag en 
meget stor del af middelalderlige vå
bener«. De resulterende våbengrupper 
kan iagttages overalt i Europa. Det er 
klart at både differentiering og simi
larisering har spillet en rolle ved disse 
gruppers opståen, men similarisering 
efter min mening langt mest. Når 
man taler om våbenmærker som iden
tifikation, tænker man i reglen på 
individuel identifikation. Men i he
raldikkens første tid udgjorde våben
mærkerne sikkert fØrst og fremmest 
en kollektiv identifikation; de angav 
fællesskab og samhØrighed, lensherren, 
borgen, slægten, måske regionen, mere 
end individet; se J an R anekel) . 

1. Et slående eksempel på similarisering er den store gruppe våbener i Pommern, hvis 
nederste halvdel - vandret eller skråt afskåret - er skaktavlet eller rudet. Nogle he
raldikere mener, at gruppens oprindelse kan fØres tilbage til den gamle dynastslægt 
Putbus' våben (til højre). Dette kan i øvrigt selv tænkes at være en differentiering af 
det Tyske Riges sorte Ørn i guld. Hele heraldikken hænger sammen. Efter Siebmacher. 
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Similarisering 

2. Ti tilfa:ldigt vaIgte Ditmarsker-vll.bener med .den frisiske 9irnc , fra 15()()·, 16()()' 
og 17()()·taIIet. Det er indlysende, at en sll.dan serie vll.bener - og ra:kken kunne for
Ia:nges na:sten i det uendeIige - ikke er resultatet af en differentiering, dvs. er et I1lrne
vll.ben som er forskeIIiggjort ved hja:lp af stjerner, plovjern, nl1lgIe, krans osv., men det 
modsatte: en ra:kke vidt forskeIIige vll.bener, som er gjort . simila:rec ved hja:lp af 

fIlrnen. Efter Thiessen. 

Enhver som har interesse for emnet 
kan finde talrige eksempler: i England 
og Frankrig; i Nederlandene, f. eks. 
gironneret vaben i Flandern; i Syd
europa; i Tyskland: hundehoveder 
langs Rhinen, hjortevier i Wiirttem
berg o. s. v. 

Et tredje, meget karakteristisk tysk 
eksempel er de vandret elIer skdt 
delte, forneden skaktavlede vabener i 
Pommern. 1f\6lge en opta:lling i Sieb
macher5) udg\6r de ca. 5 Ofo af alIe 
pommerske vabener; hvis man for
uden skaktavlede medtager varianter 
(misforstaelser) heraf: vabener med 
ruder elIer £1etva:rk i nederste halvdel, 
kommer man for denne type op pa 
o. 10 Ofo af alIe vabener i Pommern. 

Maske har udgangspunktet va:ret 
den a:ldgamle fyrstesla:gt Putbus' va
ben (figur 1, til h\6jre), som i feudal
tiden kan have formeret sig ved bade 
differentiering og similarisering. Si
den, helt op i de seneste arhundreder, 
er similariseringen fortsat, og der 
findes na:ppe den figur som den 

pommerske skaktavlede elIer rudede 
.skjoldbund« ikke er blevet kombi
neret med: hjort, l\6ve, buk, ulv, okse, 
enhj\6rning, grif, morian, lilje, s\6blad, 
stjerne, halvmane, sol, regnbue, hjerte, 
vinger, va:bnet arm, osv., osv. Hvis 
man i Skandinavien ser et vaben, hvis 
nederste halvdel er udformet som her 
omtalt, kan man i virkeligheden med 
ret stor sikkerhed ga ud fra, at det 
stammer fra Po mm ern (Ramel, Kir
stein, Kant m. £1.). 

Ogsa blandt indf\6dte danske vabe
ner kan sadanne vabengrupper spores, 
f. eks. i middelalderens VendsysseI6). 

Frisland 
En anden form for similarisering ken
des fra 1500-talIet og senere, i frisiske 
borger- og bondevabener. En over
va:ldende stor del af disse bestar af et 
lodret delt skjold, hvis ene felt udg\6-
res af en halv \6rn fast pa delingen 
(oft est sort i guld), mens det andet 
kan besta af hvad som helst; se figur 
2, samt Hans Krag2). 
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Similarisering 

2. Ti tilfældigt valgte Ditmarsker-våbener med .den frisiske ørn« , fra 15()()·, 16()()' 
og l7()()·taIIet. Det er indlysende, at en sådan serie våbener - og rækken kunne for
længes næsten i det uendelige - ikke er resultatet af en differentiering, dvs. er et Ørne
våben som er forskeIIiggjort ved hjælp af stjerner, plovjern, nØgle, krans osv., men det 
modsatte: en række vidt forskellige våbener, som er gjort . similære« ved hjælp af 

ørnen. Efter Thiessen. 

Enhver som har interesse for emnet 
kan finde talrige eksempler: i England 
og Frankrig; i Nederlandene, f. eks. 
gironneret våben i Flandern; i Syd
europa; i Tyskland: hundehoveder 
langs Rhinen, hjortevier i Wiirttem
berg o. s. v. 

Et tredje, meget karakteristisk tysk 
eksempel er de vandret eller skråt 
delte, forneden skaktavlede våbener i 
Pommern. IfØlge en optælling i Sieb
macher5) udgØr de ca. 5 Ofo af alle 
pommerske våbener; hvis mim for
uden skakt avlede medtager varianter 
(misforståelser) heraf: våbener med 
ruder eller fletværk i nederste halvdel, 
kommer man for denne type op på 
o. 10 Ofo af alle våbener i Pommern. 

Måske har udgangspunktet været 
den ældgamle fyrsteslægt Putbus' vå
ben (figur l, til hØjre), som i feudal
tiden kan have formeret sig ved både 
differentiering og similarisering. Si
den, helt op i de seneste århundreder, 
er similariseringen fortsat, og der 
findes næppe den figur som den 

pommerske skaktavlede eller rudede 
.skjoldbund« ikke er blevet kombi
neret med: hjort, lØve, buk, ulv, okse, 
enhjØrning, grif, morian, lilje, sØblad, 
stjerne, halvmåne, sol, regnbue, hjerte, 
vinger, væbnet arm, osv., osv. Hvis 
man i Skandinavien ser et våben, hvis 
nederste halvdel er udformet som her 
omtalt, kan man i virkeligheden med 
ret stor sikkerhed gå ud fra, at det 
stammer fra Pommern (Ramel, Kir
stein, Kant m. fl.). 

Også blandt indfØdte danske våbe
ner kan sådanne våbengrupper spores, 
f. eks. i middelalderens VendsysseI6). 

Frisland 
En anden form for similarisering ken
des fra 1500-tallet og senere, i frisiske 
borger- og bondevåbener. En over
vældende stor del af disse består af et 
lodret delt skjold, hvis ene felt udgØ
res af en halv Ørn fast på delingen 
(oftest sort i guld), mens det andet 
kan bestå af hvad som helst; se figur 
2, samt Hans Krag2). 
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Sven Tito Achen 

3. Fire norditalienske v1i.bener med det ghibellinske skjoldhoved, »capo dell' imperoc. 
Som man ser, kan udformningen variere. Snarl er s;!rnen enkelt, snart dobbelt; snarl 
opsligende, snarl hel; snart med krone over, snart uden. Derimod er et hvidl felt unor
malt; gull felt er na:sten eneradende. Efter G. Guelfi Camajani: Dizionario araldico, 

1921. 

If~lge den hollandske heraldiker 
Steenkamp7) findes den »frisiske« ~rn 
i omtrent halvparten af alle (hol
landsk) frisiske vabener - maske et 
par tusinde - og i det tyske Ostfries
land skal t;etheden v;ere endnu st~rre . 

Ogsa i Ditmarsken, Frislands nord
ligste del, er ~rnevabener overordent
lig almindelige. Wilhelm Thiessens 
Ditmarsker-vabenbogS) gengiver godt 
1700 vabener, hvoraf n;esten 300, = 
ca. 17 0/0, er lodret delt med en halv 
~rn i det ene felt. 

Den sorte ~rn i guld er jo det Tyske 
Riges vaben, og oprindeligt ma dens 
optagelse i en frisers vaben have ud
trykt en eller anden form for tilknyt
ning til dette rige, som vabenets inde
h aver har ~nsket at manifestere. Efter
hfll1den som disse ~rnefelter imidlertid 
blev sa almindelige i Frisland og sa 
karakteristiske for frisisk heraldik, op
fattedes de - i alle fald pa stedet -
snarere som udtryk for en lokal frisisk 
patriotisme. Den halve ~rn var pa en 
made blevet Frislands vaben - ikke 
statsvaben, eller lignende, for der er 
ingen frisisk stat - men streekwapen, 
»vaben for et str~g«, dvs. et v1'tben
(m;erke) som kan benyttes og faktisk 
bliver benyttet almindeligt inden for 
en bestemt egn, en slags »folkevaben«. 
F;enomenet ken des flere steder. 
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I ~vrigt var det ikke udelukkende 
en halv ~rn man similariser~de med. 
Ogsa en hel ~rn forekommer, ligesom 
~rneIar, ~rnekl~r og ~rnevinger. I 
Holsten findes en hel lille gruppe a£ 
sl;egter, med Ahle£eldt som sin kend
teste repr;esentant, der f~rer et lodret 
delt skjold med en (~rne)vinge i et af 
felterne. Maske er disse vabener en 
udl~ber af den frisiske similariserings
gruppe, ved Tysklands nordgr;ense. 

En sad an optagelse af en del af 
rigets vaben, som en national eller 
politisk tilkendegivelse, kendes nemlig 
fra n;esten alle udkanter af det Tyske 
Rige, f. eks. Brandenburg, Nederlan
dene, Schweiz og Norditalien. I mid
ten af riget ville det ikke have haft 
noget formal at markere sit tilh~rs

forhold til dette; det gay sig af sig 
selv. Men ved gr;enserne kunne der 
v;ere tviv!. 

[talien 
I Italien benyttede den heraldiske 
demonstration af et nationalt eller 
politisk tilh~rsforhold sig is;er af 
sk joldhovedet. Ingen som har bes~gt 
Norditalien har kunnet undga at se 
de mange vabener med »et skjoldho
ved af det Tyske Rige«, capo dell' 
impero, en sort ~rn, eller det ~verste 
af en sort ~rn, i guld (se figur 3). An-

Sven Tito Achen 

3. Fire norditalienske våbener med det ghibellinske skjoldhoved, »capo dell' imperoc. 
Som man ser, kan udformningen variere. Snart er Ørnen enkelt, snart dobbelt; snart 
opstigende, snart hel; snart med krone over, snart uden. Derimod er et hvidt felt unor
malt; gult felt er næsten enerådende. Efter G. Guelfi Camajani: Dizionario araldico, 

1921. 

IfØlge den hollandske heraldiker 
Steenkamp7) findes den »frisiske« Ørn 
i omtrent halvparten af alle (hol
landsk) frisiske våbener - måske et 
par tusinde - og i det tyske Ostfries
land skal tætheden være endnu større. 
Også i Ditmarsken, Frislands nord
ligste del, er Ørnevåbener overordent
lig almindelige. Wilhelm Thiessens 
Ditmarsker-våbenbogS) gengiver godt 
1700 våbener, hvoraf næsten 300, = 
ca. 17 % , er lodret delt med en halv 
Ørn i det ene felt. 

Den sorte Ørn i guld er jo det Tyske 
Riges våben, og oprindeligt må dens 
optagelse i en frisers våben have ud
trykt en eller anden form for tilknyt
ning til dette rige, som våbenets inde
h aver har Ønsket at manifestere. Efter
hånden som disse Ørnefelter imidlertid 
blev så almindelige i Frisland og så 
karakteristiske for frisisk heraldik, op
fattedes de - i alle fald på stedet -
snarere som udtryk for en lokal frisisk 
patriotisme. Den halve Ørn var på en 
måde blevet Frislands våben - ikke 
statsvåben, eller lignende, for der er 
ingen frisisk stat - men streekwapen, 
»våben for et strØg«, dvs. et våben
(mærke) som kan benyttes og faktisk 
bliver benyttet almindeligt inden for 
en bestemt egn, en slags »folkevåben«. 
Fænomenet kendes flere steder. 
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I Øvrigt var det ikke udelukkende 
en halv Ørn man similariser~de med. 
Også en hel Ørn forekommer, ligesom 
Ørnelår, Ørne klØr og Ørnevinger. I 
Holsten findes en hel lille gruppe af 
slægter, med Ahlefeldt som sin kend
teste repræsentant, der fØrer et lodret 
delt skjold med en (Ørne)vinge i et af 
felterne. Måske er disse våbener en 
udlØber af den frisiske similariserings
gruppe, ved Tysklands nordgrænse. 

En sådan optagelse af en del af 
rigets våben, som en national eller 
politisk tilkendegivelse, kendes nemlig 
fra næsten alle udkanter af det Tyske 
Rige, f. eks. Brandenburg, Nederlan
dene, Schweiz og Norditalien. I mid
ten af riget ville det ikke have haft 
noget formål at markere sit tilhØrs
forhold til dette; det gav sig af sig 
selv. Men ved grænserne kunne der 
være tvivl. 

Italien 
I Italien benyttede den heraldiske 
demonstration af et nationalt eller 
politisk tilhØrsforhold sig især af 
skjoldhovedet. Ingen som har besØgt 
Norditalien har kunnet undgå at se 
de mange våbener med »et skjoldho
ved af det Tyske Rige«, capo dell' 
impero, en sort Ørn, eller det Øverste 
af en sort Ørn, i guld (se figur 3). An-



tallet af sadanne vabener gar op i 
mange hundrede. I de fleste tilf;elde 
er skjoldhovedet sikkert taget af de 
familier, som har villet tilkendegive 
pro-kejserlige synspunkter, men utvivl
somt er skjoldhovedet ogsa somme 
tider blevet tildelt af kejseren. 

Karl af Anjou, som greb magten i 
Syditalien i 1266, f~rte det gamle 
franske vaben - et brat felt str~et 

med guld liljer, senere: med tre guld 
liljer - med en r~d turnerkrave som 
differentiering. Han tildelte m;end 
som havde hjulpet ham til magten, et 
skjoldhoved af dette Anjou'ske vaben, 
capo d'Angio, og siden benyttedes et 
sadant skjoldhoved meget af tilh;en
gerne af det syditalienske dynasti (se 
figur 4). Da dette oftest var modstan
der af kejseren, blev capo d'Angio 
kendem;erke for guelferne, pa samme 
made som capo dell' impero var for 
ghibellinerne. 

Der findes mindst tolv andre »faste« 
skjoldhoveder inden for italiensk he-

4. To eksempler p~ v~bener med det An
jou'ske skjoldhoved, .capo d'Angio«. Det 
er vistnok mindre udbredt end prne
skjoldhovedet, men ta:lles dog utvivlsomt 
i hundreder. Turnerkraven bliver ofte 
misforst~et og udformes meget varierende, 
undertiden er den degenereret til to rpde 
pa:le, s~dan som det ses i v~benet ovcn
for. Efter Ugo Morino .Araldica«, 1929, 

og Dizionario araldico. 

Similarisering 

raldik, som anvendes til at tilkende
give politiske, region ale eller andre 
sympatier: capo di Francia, capo di 
Leone X, capo di Savoja, osv_ 

Kommunalt 
Andre former for similarisering kan 
iagttages i den kommunale heraldik. 

I England f. eks. fin des der en lang 
r;ekke vabenm;erker eller badges, som 
gar tilbage til feudaltidens store lens
herrer ell er sl;egter, og som senere er 
blevet knyttet til de counties, hvor 
disse h~rte hjemme og i dag pa i~j

nefaldende made pr;eger den kommu
nale heraldik her. I Buckinghamshire 
sidder der en svane i hverandet kom
munalt vaben. I Cheshire er det neg; 
i Cornwall besanter; i Kent en oprejst 
hvid hest; i Lancashire r~de roser; i 
Middlesex det s;erlige saksiske sv;erd; 
i Sussex hirondeller; i Yorkshire 11Vide 
roser (se figur 5); osv., osv. 

Den kommunale similarisering giver 
sig ogsa udslag i farverne, ofte saledes 
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tallet af sådanne våbener går op i 
mange hundrede. I de fleste tilfælde 
er skjoldhovedet sikkert taget af de 
familier, som har villet tilkendegive 
pro-kejserlige synspunkter, men utvivl
somt er skjoldhovedet også somme 
tider blevet tildelt af kejseren. 

Karl af Anjou, som greb magten i 
Syditalien i 1266, fØrte det gamle 
franske våben - et blåt felt strøet 
med guld liljer, senere: med tre guld 
liljer - med en rØd turnerkrave som 
differentiering. Han tildelte mænd 
som havde hjulpet ham til magten, et 
skjoldhoved af dette Anjou'ske våben, 
capo d'Angio, og siden benyttedes et 
sådant skjoldhoved meget af tilhæn
gerne af det syditalienske dynasti (se 
figur 4). Da dette oftest var modstan
der af kejseren, blev capo d'Angio 
kendemærke for guelferne, på samme 
måde som capo del[' impero var for 
ghibellinerne. 

Der findes mindst tolv andre »faste« 
skjoldhoveder inden for italiensk he-

4. To eksempler på våbener med det An
jou'ske skjoldhoved, .capo d'Angio«. Det 
er vistnok mindre udbredt end Ørne
skjoldhovedet, men tælles dog utvivlsomt 
i hundreder. Turnerkraven bliver ofte 
misforstået og udformes meget varierende, 
undertiden er den degenereret til to rØde 
pæle, sådan som det ses i våbenet oven
for. Efter Ugo Morino .Araldica«, 1929, 

og Dizionario araldico. 

Similarisering 

raldik, som anvendes til at tilkende
give politiske, regionale eller andre 
sympatier: capo di Francia, capo di 
Leone X, capo di Savoja, osv_ 

Kommunalt 
Andre former for similarisering kan 
iagttages i den kommunale heraldik. 

I England f. eks. findes der en lang 
række våbenmærker eller badges, som 
går tilbage til feudaltidens store lens
herrer eller slægter, og som senere er 
blevet knyttet til de counties, hvor 
disse hØrte hjemme og i dag på iØj
nefaldende måde præger den kommu
nale heraldik her. I Buckinghamshire 
sidder der en svane i hverandet kom
munalt våben. I Cheshire er det neg; 
i Cornwall besanter; i Kent en oprejst 
hvid hest; i Lancashire rØde roser; i 
Middlesex det særlige saksiske sværd; 
i Sussex hirondeller; i Yorkshire hvide 
roser (se figur 5); osv., osv. 

Den kommunale similarisering giver 
sig også udslag i farverne, ofte således 
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a t kommuner i samme distrikt (Hin, 
amt, landskab, county osv.) vrelger 
samme farver, i reglen dem som er 
brugt i distriktets vaben. Det kan iagt
tages overalt. Et eksempel: Af 52 va
benf~rende kommuner i St. Michels 
og Kuopio lun i Finland, f~rer 35, = 
67010, den elIers sjreldne farvekombi
nation sort/ guld, efter landskabet Sa
volax' gamle vaben: i sort felt en 
sprendt bue med pil, guld. 

Maske ses kommunal similarisering 
mest karakteristisk i Frankrig: 

Dels regionalt: den hyppige fore
komst af hermelin i Bretagne; af den 
stympede ~rn, alhion'en, i Lorraine; 
af gult-og-bIat skrastribede felter i 
Bourgogne; osv. 

Dels i det bla skjoldhoved med 
guld liljer, i reglen tre, som nresten er 
en fast bestanddel af st~rre franske 
streders v~lben. I nogle tilfrelde stam
mer et sadant skjoldhoved fra en 
loyalitetstilkendegivelse fra byens side; 
i andre er det frugten af kongelig 
nade; i IlVert fald i et tilfrelde er det 
vistnok resultatet af et pabud, et tegn 
pa underkastelse. 

I kortere period er har alIe disse 
lil jesk joldhoveder ganske vist vreret 

fjernet, men i reglen kun for at blive 
erstattet med andre, lige sa ensartede. 
F. eks. indsatte Napoleon sine bier i 
de franske k~bstreders skjoldhoveder, 
men ved Bourbonernes tilbagekomst 
1814/ 15 vendte ogsa liljerne tilbage. 

Napoleonsk 
Dette f~rer os til en anden form for 
similarisering, nemlig den ovenfra pa
tvungne, som skyldes statslige elIer 
andre lignende myndigheder. 

Det mest typiske eksempel pa tvun
gen similarisering, elIer heraldisk ens
retning, er det heraldiske system Na
poleon udtrenkte, da han var blevet 
kejser og begyndte at udnrevne en im
perial adel. Det var ikke blot rang
tegnene uden for skjoldet der blev 
fastsat regler for - sadan som man jo 
ogsa har det i andre lande, for hjelme, 
rangkroner, sk joldholdere m . m. Selve 
sk joldets indhold, dets delinger, far
ver, figurer, og disse figurers place
ring, fastsattes i vidt omfang, se fi
gur 6. 

A lle hertuger skulIe f~re et r9ldt 
skjoldhoved med s9llv stjerner. Alle 
militrerpersoner skulIe f9lre en kanton 
med et oprejst svrerd; hvis de var gre-

5. Vlibener for tre . county councils« i Yorkshire: East Riding, North Riding, og 'Vest 
Riding. Feltet i skjoldhovedeme er sort, bllit og rS!ldt, men de tre roser er i alle tre 
tilfrelde hvide. I middelalderen var en hvid rose badge for slregten Mortimer og senere 
for den linje af kongehuset som kaldtes York. Herigennem associeredes den med York
shire, og i dag sidder den hvide rose i nresten halvdelen af alle Yorkshires kommunale 

vlibener. Efter C. W. Scott-Giles . Civic Heraldry of England and Wales«, 1953. 
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a t kommuner i samme distrikt (Hin, 
amt, landskab, county osv.) vælger 
samme farver, i reglen dem som er 
brugt i distriktets våben. Det kan iagt
tages overalt. Et eksempel: Af 52 vå
benfØrende kommuner i St. Michels 
og K.uopio liin i Finland, fØrer 35, = 
67010, den ellers sjældne farvekombi
nation sort/ guld, efter landskabet Sa
volax' gamle våben: i sort felt en 
spændt bue med pil, guld. 

Måske ses kommunal similarisering 
mest karakteristisk i Frankrig: 

Dels regionalt: den hyppige fore
komst af hermelin i Bretagne; af den 
stympede Ørn, alhion'en, i Lorraine; 
af gult-og-blåt skråstribede felter i 
Bourgogne; osv. 

Dels i det blå skjoldhoved med 
guld liljer, i reglen tre, som næsten er 
en fast bestanddel af større franske 
stæders våben. I nogle tilfælde stam
mer et sådant skjoldhoved fra en 
loyalitetstilkendegivelse fra byens side; 
i andre er det frugten af kongelig 
nåde; i hvert fald i et tilfælde er det 
vistnok resultatet af et påbud, et tegn 
på underkastelse. 

I kortere perioder har alle disse 
liljeskjoldhoveder ganske vist været 

fjernet, men i reglen kun for at blive 
erstattet med andre, lige så ensartede. 
F. eks. indsatte Napoleon sine bier i 
de franske kØbstæders skjoldhoveder, 
men ved Bourbonernes tilbagekomst 
1814/ 15 vendte også liljerne tilbage. 

Napoleonsk 
Dette fØrer os til en anden form for 
similarisering, nemlig den ovenfra på
tvungne, som skyldes statslige eller 
andre lignende myndigheder. 

Det mest typiske eksempel på tvun
gen similarisering, eller heraldisk ens
retning, er det heraldiske system Na
poleon udtænkte, da han var blevet 
kejser og begyndte at udnævne en im
perial adel. Det var ikke blot rang
tegnene uden for skjoldet der blev 
fastsat regler for - sådan som man jo 
også har det i andre lande, for hjelme, 
rangkroner, sk joldholdere m . m. Selve 
skjoldets indhold, dets delinger, far
ver, figurer, og disse figurers place
ring, fastsattes i vidt omfang, se fi
gur 6. 

A lle hertuger skulle fØre et rØdt 
skjoldhoved med SØlv stjerner. Alle 
militærpersoner skulle fØre en kanton 
med et oprejst sværd; hvis de var gre-

5. Våbener for tre • eoun t y couneils« i Yorkshire: East Riding, North Riding, og 'Vest 
Riding. Feltet i skjoldhovedeme er sort, blåt og rødt, men de tre roser er i alle tre 
tilfælde hvide. I middelalderen var en hvid rose badge for slægten Mortimer og senere 
for den linje af kongehuset som kaldtes York. Herigennem associeredes den med York
shire, og i dag sidder den hvide rose i næsten halvdelen af alle Yorkshires kommunale 

våbener. Efter C. W. Seott-Giles . Civie Heraldry of England and Wales«, 1953. 
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Similarisering 

P;IIlC~S SoUVUOI;I$ IT/ac{'s 
GralldlJ 1)~·'1"il(llil."., 

IJIIC:t 

CO MTES ET CO MTESS ES 

( cmst'l"llt,/w d '/flal- p,.ls/delll du Senalt!IIrs Af'('hcvigUl!3 
(. '(Ups 1.';.9i~·/alir 

6. Et udsnit fra en oversigt over klassificeringsm<erker .inden i skjoldetc for den napo
leonske adel : suver<ene fyrster, fyrstel', hertuger; ministrc, statsradsmedlemmer, den 
lovgivende forsamlings formand, senatorer, <erkebisper. For greyer og grevinder var der 
i alt 17 s~danne m<erker, de fleste i bIat og guld. For baroner og baronesser var der 20 
lll<erker, de fleste i rSildt og SSillv. Hertil kom m<erker for modtagere af de kejserlige 
ordener, og endelig en r<ekke klassificeringsm<erker uden for skjoldet. Efter Reverend 

og Villeroy: Armorial du premier empire, 1911. 

ver, var kantonen bUt; hvis de var ba
roner, var den r!6d og placeret sinister. 
Alle officerer ved armeens sanitetsva:
sen, som ogsa var baroner, skuIle f!6re 
samme r!6de kanton, men med sva:rdet 
skratstillet. A lle enker efter grevelige 
officerer skuIle f!6re et guld midter
skjold, hvori et bUt sva:rd med spid
sen nedad_ Osv., osv_ 

Men ogsa for de ikke fastsatte figu
rer lagde de napoleonske vabener en 
sadan sterilitet for dagen, at man dar
ligt kan ta:nke sig noget heraldisk 
mindre inspirerende end at blade i en 
Armorial Imperial_ Om ogsa den ne, 
ekstra ensformighed var led i et be
vidst system eIler blot resultatet af he
raldisk afmagt, vides ikke. Om et for
tilfa:lde af autorita:r heraldisk regi
mentation ved man imidlertid, at den 
mere skyldtes travlhed end noget !6n
ske om at ensrette_ 

Ludvig 14. 
I 1696 fik den franske regering den 
ide at udarbejde et register, Armorial 
Genhal, over aIle vabener i Frankrig. 
Planen var udelukkende af fiskal ka
rakter. Nar et vaben blev indregistre
ret, skuIle der nemlig betales en afgift, 
og aIle vabener skuIle indregistreres. 
Udbyttet svarede imidlertid ikke til 
fotventningerne - pludseligt syntes 
langt fa:rre folk at have vaben, end 
regeringen havde regnet med_ Myndig
hederne besluttede derefter at tvinge 
folk til at tage sig et vaben, og »folkc 
var ikke blot adel og h!6j gejstlighed, 
men ogsa borgere, pra:ster, handlende, 
handva:rkere, b!6nder osv_, simpelt hen 
aUe undtagen tyende_ 

Remi Mathieu forta:Iler, hvorledes 
det foregik9). Registreringskommissio
ner rejste fra sted til sted, og for at 
vabentildelingerne kunne forega i en 

207 

Similarisering 

P;IIlC~S SoUVerOl;I$ )Tilll'{,S 
GralldlJ 1)~·'1"il(llil."., 

IJIIC:t 

CO MTES ET CO MTESS ES 

( '011$,.,-11('/"8 d '/flal- p,.ls/delll du Senalt!IIrs Af'('hcvigUi!3 
(. 'mps I.';giø'/alif 

6. Et udsnit fra en oversigt over klassificeringsmærker .inden i skjoldet. for den napo· 
leonske adel : suveræne fyrster, fyrste)', hertuger; ministre, statsrådsmedlemmer, den 
lovgivende forsamlings formand, senatorer, ærkebisper. For grever og grevinder var der 
i alt 17 sådanne mærker, de fleste i blåt og guld. For baroner og baronesser var der 20 
mærker, de fleste i rødt og sølv. Hertil kom mærker for modtagere af de kejserlige 
ordener, og endelig en række klassificeringsmærker uden for skjoldet. Efter Reverend 

og Villeroy: Armorial du premier empire, 1911. 

ver, var kantonen blå; hvis de var ba· 
roner, var den rØd og placeret sinister. 
Alle officerer ved armeens sanitetsvæ· 
sen, som også var baroner, skulle fØre 
samme rØde kanton, men med sværdet 
skråtstillet. A lle enker efter grevelige 
officerer skulle fØre et guld midter
skjold, hvori et blåt sværd med spid
sen nedad. Osv., osv. 

Men også for de ikke fastsatte figu
rer lagde de napoleonske våbener en 
sådan sterilitet for dagen, at man dår· 
ligt kan tænke sig noget heraldisk 
mindre inspirerende end at blade i en 
Armorial Imperial. Om også denne, 
ekstra ensformighed var led i et be
vidst system eller blot resultatet af he
raldisk afmagt, vides ikke. Om et for
tilfælde af autoritær heraldisk regi. 
mentation ved man imidlertid, at den 
mere skyldtes travlhed end noget Øn
ske om at ensrette. 

Ludvig 14. 
l 1696 fik den franske regering den 
ide at udarbejde et register, Armorial 
Genhal, over alle våbener i Frankrig. 
Planen var udelukkende af fiskal ka
rakter. Når et våben blev indregistre
ret, skulle der nemlig betales en afgift, 
og alle våbener skulle indregistreres. 
Udbyttet svarede imidlertid ikke til 
fotventningerne - pludseligt syntes 
langt færre folk at have våben, end 
regeringen havde regnet med. Myndig
hederne besluttede derefter at tvinge 
folk til at tage sig et våben, og »folk« 
var ikke blot adel og hØj gejstlighed, 
men også borgere, præster, handlende, 
håndværkere, bØnder osv., simpelt hen 
alle undtagen tyende. 

Remi Mathieu fortæller, hvorledes 
det foregik9). Registreringskommissio
ner rejste fra sted til sted, og for at 
våbentildelingerne kunne foregå i en 
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7. Udsnit af en tilf<eIdig side i en tiIf<eIdig engeIsk vabenbog (en fortegneIse over baro· 
netter, i kronoIogisk orden; jeg ved ikke engang hvad den hedder). Del' er sparre + 
• tretaI« i fire vabener ud af ottel Det engeIske system med at an bringe et meget lilIe 
skjold, s~Iv, med en r~d hand i, inden i aIIe baronetvabener, er vist det n<ermeste man 

uden for Frankrig kOllllller tiI de napoIeonske . indre kIassificeringslll<erker«. 

fart, bIev vabenerne .fabrikeret i se
rier«. Hver IokaIitet fik tiIdeIt en he
raIdisk figur, som kommissionen sa 
varierede i farver og Iinjer, efter som 
hvor mange vabenpatvingeIser der var 
brug for. »Adskillige hundrede perso
ner kunne fa tiIdelt vabener .. , der 
bestod af praktisk talt de samme eIe
menter«. 

.1 Poitiers tiIdelte kommissionen 
gironnerede figurer [bj<eIker, preIe, 
kantoner osv.], i Dauphine skaktav
lede figurer. I Orleans indehoIdt de 
patvungne vabener ... alle en bjreIke 
med en figur pa: et sporehjuI, en 
stjerne, en fugI, en besant, en rude, en 
perle, et breger, et trebjerg, et h jerte, 
en ring osv .... Fjorten person er, som 
var mindre heldige end resten, fik til
delt en rotte«. 
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Ungarn og Sverige 
pft dette sted kan nrevnes et par ek
sempIer pa similariseringens yderste 
konsekvens. 

I 1604 vandt den ungarske fyrste 
Stefan Bocskay en stor sejr over sine 
fjender. Som beI~nning tiI sin hrer 
foretog han en kollektiv adIinglO) af 
9254 hajdukker og deres 13 kaptajner, 
del' alle fik tiIdelt samme vaben (med 
bI. a. en drage i, afledet af Bocskays 
vaben). En Iignende massetiIdeIing af 
et frelles vaben skete i 1628, denne 
gang dog kun tiI 51 personer. 

Maske har ideen om sadanne koI
Iektive soIdatervabener tiltalt tiden. 
I alle faId skete der omtrent samtidigt 
i Sverige noget som minder om detll). 
I 1606 bestemte den svenske kong 
KarI 9., at .hver og en« som pa visse 

Sven Tito Achen 

7. Udsnit af en tilfældig side i en tilfældig engelsk våbenbog (en fortegnelse over baro· 
netter, i kronologisk orden; jeg ved ikke engang hvad den hedder). Der er sparre + 
• tretal e i fire våbener ud af ottel Det engelske system med at an bringe et meget lille 
skjold, sølv, med en rØd hånd i, inden i alle baronetvåbener, er vist det nærmeste man 

uden for Frankrig kommer til de napoleonske . indre klassificeringsmærkere. 

fart, blev våbenerne .fabrikeret i se
rier«. Hver lokalitet fik tildelt en he
raldisk figur, som kommissionen så 
varierede i farver og linjer, efter som 
hvor mange våbenpåtvingeIser der var 
brug for. »Adskillige hundrede perso
ner kunne få tildelt våbener .. , der 
bestod af praktisk talt de samme ele
menter«. 

.1 Poitiers tildelte kommissionen 
gironnerede figurer [bjælker, pæle, 
kantoner osv.], i Dauphine skaktav
lede figurer. l Orleans indeholdt de 
påtvungne våbener ... alle en bjælke 
med en figur på: et sporehjul, en 
stjerne, en fugl, en besant, en rude, en 
perle, et bæger, et trebjerg, et hjerte, 
en ring osv .... Fjorten personer, som 
var mindre heldige end resten, fik til
delt en rotte«. 
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Ungarn og Sverige 
På dette sted kan nævnes et par ek
sempler på similariseringens yderste 
konsekvens. 

l 1604 vandt den ungarske fyrste 
Stefan Boeskay en stor sejr over sine 
fjender. Som belØnning til sin hær 
foretog han en kollektivadlinglO) af 
9254 hajdukker og deres 13 kaptajner, 
der alle fik tildelt samme våben (med 
bl. a. en drage i, afledet af Boeskays 
våben). En lignende massetildeling af 
et fælles våben skete i 1628, denne 
gang dog kun til 51 personer. 

Måske har ideen om sådanne kol
lektive soldatervåbener tiltalt tiden. 
l alle fald skete der omtrent samtidigt 
i Sverige noget som minder om detll). 
l 1606 bestemte den svenske kong 
Karl 9., at .hver og en« som på visse 



vilkar meldte sig til krigstjeneste hos 
ham, skulle have ret til at f~re skjold 
og hjelm, »dog alle med samme vaben« 
(en v::ebnet arm, s~lv, i et af bUt og 
guld skradelt felt). Del' meldte sig et 
par hundrede s~ldanne »sk6Idknektar«. 

HeraldiJke myndigheder 
Nogle af disse eksempler viser at he
raldiske myndigheder ofte har en for
k::erlighed for bestemte figurer eller 
kombinationer, eller at de maske sav
ner fantasi og variationsevne, eller at 
de har travlt - hvilket altsammen er 
menneskeligt, men far en til at blive 
bet::enkelig ved sadanne systemer. 

Nar hver person udt::enker sit eget 
vaben, er del' store chancer for at det 
samlede resultat bliver varieret. L::eg
gel' man derimod et lands hele heral
dik ind under en ell er nogle fa perso
ners jurisdiktion, saledes at en person 
maske skal udt::enke og komponere tu
sinder af vabener, kan resultatet let 
blive monotont. 

Det ser faktisk ud til, at lande med 
en central heraldisk myndighed har en 
mindre varieret heraldik end andre 
lande. 

I engelsk heraldik f. eks. spiller spar
ren samt .tretaUet« (tre ens figurer, 
anbragt to, en) en overv::eldende stor 
rolle. J oan Corders heraldiske n~gle 

• A Dictionary of Suffolk Arms«, 1965, 
omfatter beskrivelser af ca. 10.600 for
skellige vabener, hvoraf ca. 2050 = 
ca. 19 % indeholder en eller £lere 
sparrer. Fra en fortegnelse over engel
ske baronet-vabener, i kronologisk 01'

den fra 1600-tallet og fremefter, tager 
vi et andet eksempel: I de f\6rste 240 
vabener er del' sparrer i 60 = 25 0/0, 
.tretal« i 124 = 52 0/0, og bade sparre 
og .tretalc i '40 = 17 % (se figur 7). 

Man sammenligne med heraldikken 
i det (pa dette punkt) autoritetsl\6se 

Sirnilarisering 

Tyskland. Skyldes ensformigheden i 
England College of ATrns? 

Et andet eksempel er 1700-tallets 
svenske friherre- og grevevabener (se 
figur 8), hvis udformning var centrali
seret hos Riksheraldikerambetet. Det 
er vistnok ogsa sandt, at epoke- og 
stilm::essige pavirkninger i selve ud· 
f\6relsen af vabentegninger er mindre 
udpr::eget netop i England og Sverige, 
lande med en central heraldisk myn
dighed, end i lande uden. Et .heral
disk kancelli« udvikler n::esten uund
gaeligt heraldisk konservatisme. 

LoyalitetJ- el/er nddeJtegn 
Et omrade som ligger det sidste ek
sempel n::er, er de augmentationer 
eller bitegn som tildeles af fyrstehu
sene, eller som loyale undersatter se Iv 
tager sig. Roser og l\6ver i England; 
liljer fra de franske konger, f. eks i 
Hannibal Sehesteds franske greveva
ben12); tressure i Skotland; horn i 
Holland; hjerter eller vildm::end i 
Danmark. I Spanien er kasteller + 
l\6ver, ofte i en bort, s::erdeles alminde
ligt bade i sl::egts- og kommunalheral
dik. 

Undertiden kan blot en farvekom
bination, en s::erpr::eget deling, ell er en 
karakteristisk placering af figurer af
spejle pivirkning fra suver::enens va
ben. Sidstn::evnte f::enomen kan f. eks . 
iagttages i portugisisk heraldik13). 

Differentieret el/er JimilariJeret? 
Det er ikke altid let at finde ud af, 
hvad del' sky Ides similarisering fra 
neden (f. eks. efterligning, tilkendegi
velse af loyalitet), og hvad similarise
ring fra oven (en nadesakt eller et pii
bud). Langt vanskeligere kan det imid
lertid v::ere at afg\6re, om en gruppe 
vabener med visse ligheder (og visse 
forskelle) overhovedet er similarise-
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vilkår meldte sig til krigstjeneste hos 
ham, skulle have ret til at fØre skjold 
og hjelm, »dog alle med samme våben« 
(en væbnet arm, sØlv, i et af blåt og 
guld skrådelt felt). Der meldte sig et 
par hundrede sådanne »sk6Idknektar«. 

HeraldiJke myndigheder 
Nogle af disse eksempler viser at he
raldiske myndigheder ofte har en for
kærlighed for bestemte figurer eller 
kombinationer, eller at de måske sav
ner fantasi og variationsevne, eller at 
de har travlt - hvilket altsammen er 
menneskeligt, men får en til at blive 
betænkelig ved sådanne systemer. 

Når hver person udtænker sit eget 
våben, er der store chancer for at det 
samlede resultat bliver varieret. Læg
ger man derimod et lands hele heral
dik ind under en eller nogle få perso
ners jurisdiktion, således at en person 
måske skal udtænke og komponere tu
sinder af våbener, kan resultatet let 
blive monotont. 

Det ser faktisk ud til, at lande med 
en central heraldisk myndighed har en 
mindre varieret heraldik end andre 
lande. 

r engelsk heraldik f. eks. spiller spar
ren samt .tretallet« (tre ens figurer, 
anbragt to, en) en overvældende stor 
rolle. Joan eorders heraldiske nØgle 
• A Dictionary of Suffolk Arms«, 1965, 
omfatter beskrivelser af ca. 10.600 for
skellige våbener, hvoraf ca. 2050 = 
ca. 19 % indeholder en eller flere 
sparrer. Fra en fortegnelse over engel
ske baronet-våbener, i kronologisk or
den fra l600-tallet og fremefter, tager 
vi et andet eksempel: r de fØrste 240 
våbener er der sparrer i 60 = 25 0/0, 
.tretal« i 124 = 52 % , og både sparre 
og .tretal« i '40 = 17 % (se figur 7). 

Man sammenligne med heraldikken 
i det (på dette punkt) autoritetslØse 

Sirnilarisering 

Tyskland. Skyldes ensformigheden i 
England College af ATrns? 

Et andet eksempel er l700-tallets 
svenske friherre- og grevevåbener (se 
figur 8), hvis udformning var centrali
seret hos Riksheraldikerambetet. Det 
er vistnok også sandt, at epoke- og 
stilmæssige påvirkninger i selve ud· 
fØrelsen af våbentegninger er mindre 
udpræget netop i England og Sverige, 
lande med en central heraldisk myn
dighed, end i lande uden. Et .heral
disk kancelli« udvikler næsten uund
gåeligt heraldisk konservatisme. 

LoyalitetJ- eller nådeJtegn 
Et område som ligger det sidste ek
sempel nær, er de augmentationer 
eller bitegn som tildeles af fyrstehu
sene, eller som loyale undersåtter selv 
tager sig. Roser og lØver i England; 
liljer fra de franske konger, f. eks i 
Hannibal Sehesteds franske grevevå
ben12); tressure i Skotland; horn i 
Holland; hjerter eller vildmænd i 
Danmark. I Spanien er kasteller + 
lØver, ofte i en bort, særdeles alminde
ligt både i slægts- og kommunalheral
dik. 

Undertiden kan blot en farvekom
bination, en særpræget deling, eller en 
karakteristisk placering af figurer af
spejle påvirkning fra suverænens vå
ben. Sidstnævnte fænomen kan f. eks . 
iagttages i portugisisk heraldik13). 

Differentieret eller JimilariJeret? 
Det er ikke altid let at finde ud af, 
hvad der skyldes similarisering fra 
neden (f. eks. efterligning, tilkendegi
velse af loyalitet), og hvad similarise
ring fra oven (en nådesakt eller et på
bud). Langt vanskeligere kan det imid
lertid være at afgØre, om en gruppe 
våbener med visse ligheder (og visse 
forskelle) overhovedet er similarise-
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::iven Tito Achen 

j'ede, eIler om de maske er differentie
Tede. Er det ligheden som er tilsigtet? 
Eller forskeIlen? 

Hvor det forskeIlige, henholdsvis 
det ens, bestar i en biting, f. eks. et bi
tegn, kan man ganske vist i reglen let 
afg~re hvad der er hvad. Se f. eks. fi
gur 7, hvor baronetternes liIle »inder
skjoldc, med en r~d hand i s~lv, ma 
betegnes som en form for similarise
ring. 

Hvor ligheden eIler forskeIlen i en 
r.ekke vabener imidlertid er en .lige
stilletc del af disse, vil det derimod 
ofte v.ere umuligt umiddelbart at se 
om a£ledningsforholdet meIlem dem 
bestar i differentiering ell er similari
sering. Det kan kun - om overhove
det - afg~res ved en unders~gelse af 
det pag.eldende vabens oprindelse. 

Paralleller 
At heraldikken samtidig rummer to 
1l10dstridende tendenser: til at g~re 
sig forskeIlig og til at g~re sig ens, har 
paraIleller andetsteds. 

De £leste varer s~ger at g~re op
ll1.erksom pa sig selv - og herunder 
.io : at g~re sig forskellig fra andre -
"ed hj.elp af f. eks. embaIlagens far
ver, etikettens typografi, et varem.erke 
111. m. Men ved at g~re forskeIlene 
over for andre varegrupper Sa udtalt 
som muligt, bliver forskeIlen meIlem 
varerne inden for gruppen mindre, en 
tendens som forst.erkes ved efterlig
ning af de m.erker som har sueees. En 
kasse eigarer kan ikke forveksles med 
en pakke vaskepulver, men vaskepul
verpakninger indbyrdes, og eigarpak
ninger indbyrdes, har of test overor
dentlig meget til f.eIles. Portvinseti
ketter er sorte, vermouthetiketter bro
gede, eognaeetiketter hvide med en 
speeiel, spinkel typografi. Hver gruppe 
er s.erdeles forskeIlige fra hver af de 
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andre, men inden for gruppen er simi
lariseringen i~jnefaldende. 

Om skrcederkunsten er det skrevet, 
at den indeholder »to modstridende 
egenskaber, der stadig lever i den 
aIlerlivligste kamp, nemlig trangen til 
personlig frihed, til livsudfoldelse, pa 
den ene side, og behovet for at under
ordne sig et f.eIlesskab pa den anden«. 
Det samme g.elder alt andet der falder 
ind under begrebet mode. 

I det hele taget drives menneskene 
- med professor Franz Froms ord -
. af to s.et kr.efter : trangen til selvud
foldelse, og trangen til at v.ere som 
andre. Kr.efterne griber ind i hinan
den og vekselvirker pa komplieerede 
mader, st~tter hinanden og modvirker 
hinandenc. 

Konklusion 
Similariseringen er v.erd at studere 
bI. a. fordi den bidrager til at udvikle 
heraldikkens regionale og nationale 
s.erpr.eg, i indhold savel som i form, 
sa at man kan tale ikke blot om en 
tysk eIler sydtysk, men om en wiirt
tembergsk, en bayersk, en rhinsk he
raldik. J a, folk som er tilstr;ekkeligt 
kyndige kan jo afg~re om et vaben er 
fra den ene eIler den anden bred af 
Rhinen, ell er Ebro; om det er fra det 
sydlige eIler nordlige Brabant. 

Is;er er maske dog similariseringens 
arsager et f.engslende studium. Men 
ikke let. Motiverne til similarisering 
er ofte usikre, og gr.enserne meIlem 
dem uskarpe. 

N ogle similariseringer kan som £lere 
gange n.evnt skyldes et ~nske om at 
demonstrere et tilh~rsforhold: person
ligt, feudalt, dynastisk, regionalt, poli
tisk, religi~st, eIler hvad det nu kan 
v.ere. 

Andre similariseringer kan v.ere ud
tryk for loyalitet eIler beundring, eIler 
muligvis blot for samme smag eIler 

Sven Tito Achen 

j'ede, eller om de måske er differentie
Tede. Er det ligheden som er tilsigtet? 
Eller forskellen? 

Hvor det forskellige, henholdsvis 
det ens, består i en biting, f. eks. et bi
tegn, kan man ganske vist i reglen let 
afgØre hvad der er hvad. Se f. eks. fi
gur 7, hvor baronetternes lille »inder
skjold«, med en rØd hånd i SØlv, må 
betegnes som en form for similarise
ring. 

Hvor ligheden eller forskellen i en 
række våbener imidlertid er en .lige
stillet« del af disse, vil det derimod 
ofte være umuligt umiddelbart at se 
om afledningsforholdet mellem dem 
består i differentiering eller similari
ser ing. Det kan kun - om overhove
det - afgØres ved en undersØgelse af 
det pågældende våbens oprindelse. 

Paralleller 
At heraldikken samtidig rummer to 
modstridende tendenser: til at gøre 
sig forskellig og til at gøre sig ens, har 
paralleller andetsteds. 

De fleste varer søger at gøre op
mærksom på sig selv - og herunder 
jo : at gøre sig forskellig fra andre -
ved hjælp af f. eks. emballagens far
ver, etikettens typografi, et varemærke 
m. m. Men ved at gøre forskellene 
over for andre varegrupper så udtalt 
som muligt, bliver forskellen mellem 
varerne inden for gruppen mindre, en 
tendens som forstærkes ved efterlig
ning af de mærker som har succes. En 
kasse cigarer kan ikke forveksles med 
en pakke vaskepulver, men vaskepul
verpakninger indbyrdes, og cigarpak
ninger indbyrdes, har oftest overor
dentlig meget til fælles. Portvinseti
ketter er sorte, vermouthetiketter bro
gede, cognacetiketter hvide med en 
speciel, spinkel typografi. Hver gruppe 
er særdeles forskellige fra hver af de 
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andre, men inden for gruppen er simi
lariseringen iØjnefaldende. 

Om skræderkunsten er det skrevet, 
at den indeholder »to modstridende 
egenskaber, der stadig lever i den 
aller liv ligs te kamp, nemlig trangen til 
personlig frihed, til livsudfoldelse, på 
den ene side, og behovet for at under
ordne sig et fællesskab på den anden«. 
Det samme gælder alt andet der falder 
ind under begrebet mode. 

I det hele taget drives menneskene 
- med professor Franz Froms ord -
. af to sæt kræfter : trangen til selvud
foldelse, og trangen til at være som 
andre. Kræfterne griber ind i hinan
den og vekselvirker på komplicerede 
måder, støtter hinanden og modvirker 
hinanden«. 

Konklusion 
Similariseringen er værd at studere 
bl. a. fordi den bidrager til at udvikle 
heraldikkens regionale og nationale 
særpræg, i indhold såvel som i form, 
så at man kan tale ikke blot om en 
tysk eller sydtysk, men om en wiirt
tembergsk, en bayersk, en rhinsk he
raldik. J a, folk som er tilstrækkeligt 
kyndige kan jo afgØre om et våben er 
fra den ene eller den anden bred af 
Rhinen, eller Ebro; om det er fra det 
sydlige eller nordlige Brabant. 

Især er måske dog similariseringens 
årsager et fængslende studium. Men 
ikke let. Motiverne til similarisering 
er ofte usikre, og grænserne mellem 
dem uskarpe. 

Nogle similariseringer kan som flere 
gange nævnt skyldes et Ønske om at 
demonstrere et tilhØrsforhold: person
ligt, feudalt, dynastisk, regionalt, poli
tisk, religiØst, eller hvad det nu kan 
være. 

Andre similariseringer kan være ud
tryk for loyalitet eller beundring, eller 
muligvis blot for samme smag eller 



Similarise,-ing 

!lIaUtn&ljtrna. 
Frih. 6 . 10. 1766. 

Intr. 1116. N :o ~6g. t 13 .S' .l1<}6· 
Utr. ade!. Frih. 6. 10. 1766. 

Inlr. 1116. N :o '70 ... t 1111 . 
Utg. ade!. Ji'rih . 6, 11. 1766. 

Inlr . 1716. N :o 271. t 10. 10. 1155· 

"brlmni!. . !iipttngiporltn. 

Intr. 111~~ihN :~·~~~·. It~:J . 1796. 
Frih. 6.11. 1166. 

Intr. 1776. l'l:O'7S. t 29-9 · 1&'5. 

8. Udsnit af en fortegnelse over svenske friherrevll.bener, kronologisk ordnet. Fire af de 
seks vll.bener er firdelt pll. skrll.. Af 68 nye friherrelige vll.bener i ltrene 1746-76 var 22, 
= mesten en tredjedel, delt pll. den mll.de, af grevelige vll.bener fra de samme ll.r om
kring en fjerdedel. Periodens svenske riksheraldiker var tydeligvis angrebet af hcral
ditis, men resultatet af hans anstrengelser er forstemmende. Efter C. A. Klingspor: 

Sveriges ridderskaps och adels vapenbok, 1890. 

fceUes cestetiske idealer. Eller maske 
blot udslag af uvidenhed, sll!>vhed, 
brist pa fantasi. 

Megen similarisering kan utvivlsomt 
fl!>res tilbage til konvention, mode el
ler almindelig efterlignelseslyst. Andre 
eksempler igen kan skyldes systemati
seringstrang eBer muligvis en fiks ideo 

Noget har sit udspring i snobberi, 
smiger, kryberi. 

Disse motiver, fra de cedleste til de 
usleste, kan oven i kl!>bet vcere til stede 
ikke blot hos den som tager sig et va
ben, men ogsa hos den som tildeler 

det, eller hos en meBemmand: en he
rold, et ministerium eller en anden 
myndighed. Og motiverne kan vcere 
blandede. 

Alt dette synes mig a£ stor interesse, 
historisk og psykologisk, og mine be
tragtninger og eksempler ovenfor er 
ikke ment som det sidste ord om den 
sag. Tvcertimod. Kritik er velkommen; 
flere og bedre eksempler, en mere 
gennemtcenkt systematisering ligeledes. 
Det he le ma betragtes som en abning 
af en diskussion. Det synes jeg emnet 
fortjener. 

211 

Similarise,-ing 

!lIaUtnøljtrna. 
Frih. 6 . 10. 1766. 

Intr. 1116. N :o ~6g. t 13 .S' .17<]6· 
Utr. adel. Frih. 6. 10. 1766. 

Intr. 1116. N :o '70 ... t 1111 . 
Urg. adel. Ji'rih . 6, 11. 1766. 

lnlr . 1716. N :o 271. t 10. 10. 1155· 

"Mmni!. . !iipttnglporltn. 

Intr. 111~~ihN :~·~~~·. It~:J ' 1796. 
Frih. 6.11. 1166. 

Intr. 1776. l'l:O'7S. t 29·9 , 18,5. 

8. Udsnit af en fortegnelse over svenske friherre våbener, kronologisk ordnet. Fire af de 
seks våbener er firdelt på skrå. Af 68 nye friherrelige våbener i årene 1746-76 var 22, 
= næsten en tredjedel, delt på den måde, af grevelige våbener fra de samme år om
kring en fjerdedel. Periodens svenske riksheraldiker var tydeligvis angrebet af heral
ditis, men resultatet af hans anstrengelser er forstemmende. Efter C. A. Klingspor: 

Sveriges ridderskaps och adels vapenbok, 1890. 

fælles æstetiske idealer. Eller måske 
blot udslag af uvidenhed, slØvhed, 
brist på fantasi. 

Megen similarisering kan utvivlsomt 
fØres tilbage til konvention, mode el
ler almindelig efterlignelseslyst. Andre 
eksempler igen kan skyldes systemati
seringstrang eller muligvis en fiks ide. 

Noget har sit udspring i snobberi, 
smiger, kryberi. 

Disse motiver, fra de ædleste til de 
usleste, kan oven i kØbet være til stede 
ikke blot hos den som tager sig et vå
ben, men også hos den som tildeler 

det, eller hos en mellemmand: en he
rold, et ministerium eller en anden 
myndighed. Og motiverne kan være 
blandede. 

Alt dette synes mig af stor interesse, 
historisk og psykologisk, og mine be
tragtninger og eksempler ovenfor er 
ikke ment som det sidste ord om den 
sag. Tværtimod. Kritik er velkommen; 
flere og bedre eksempler, en mere 
gennemtænkt systematisering ligeledes. 
Det hele må betragtes som en åbning 
af en diskussion. Det synes jeg emnet 
fortjener. 
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