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Heraldica Varia 
Heraldik i Sovjetunionen 

E t engelsksproget mfmedsblad, Culture 
and Life, udsendt af Centralorgani

sationen af Sovjetrussiske Selskaber for 
Venskab og Kulturelle Forbindelser med 
Udlandet, indeholdt nylig - nr. 7, 1966 
- en artikel om stednavne, som var illu
streret med en nekke europ<eiske byvll.be
ner. 

Blandt disse var der fern russiske, for 
Moskva, Sankt Petersborg, Jaroslavl, Pol
tava og Kursk, og de var vel at m ,erke 
ikke udformet pll. den specielle faeon 
som kendes fra kommunistiske landes 
statsvll.bener, men i g<engs heraldisk stil, 
hverken v<erre eller bedre end flertallet 
af vesteurop<eiske byvll.bener, og princi
pielt ikke til at skelne fra disse. Om vll.
benerne anvendes under sovjetstyret, el
ler de blot er historiske minder fra zar
tiden, oplystes ikke. Betegnelsen .Sankt 
Petersborgc i stedet for Leningrad kunne 
tyde p1't det sidste. Men nll.r sll.danne vll.
bener overhovedet ken des, og gengives, 
er det slet ikke umuligt at brugen af dem 
er genoptaget, eUer vii blive det. 

S.T.A. 

Goethe som heraldiker 
I sine berj3mte .Samtaler med Goethec, 
Gespriiche mit Goethe, beretter J . P . Ee
kermann under datoen mandag 6. april 
1829, at talen mellem dem faldt pll. 
Goethes n<ere yen Karl FriedTich Zelter 
(1758-1832), professor i musik ved kunst
akademiet i Berlin: 

. De vedc, sagde Goethe, .at Zelter har 
fll.et den preussiske orden [den Rj3de 0rns 
Orden]. Han havde ikke ·hidtil haft noget 
vll.ben, men da der er en m<engde b!1Srn 
og b!1Srnebj3rn, tj3r han hll.be pll. en efter
sl<egt som vii leve l<enge. Han behj3vede 
derfor et vll.ben som en <erefuld baggrund 
for familien, og jeg fik I yst til at tegne 
ham et. J eg skrev og foreslog ham det, 
og han var godt tilfreds med tanken, 
blot det blev noget med en hest. Godt! 
sagde jeg, du skal fll. en hest, men det 

bliver en h est med vinger. - Prj3v lige 
at se der, bag ved Dem ligger et stykke 
papir, hvor jeg har tegnet et udkastc. 

Jeg tog papiret og sll. n<ermere p ll. teg
Ilingen. Vabenet tog sig flot lld, og jeg 
kunne ikke andet end rose ideen i det. 
Nederst i skjoldet ses det j3verste af en 
kreneleret bymur, som skal anskuelig
gj3re, at Zelter tidligere har va:ret en 
d ygtig murer. Bagved h<ever sig en vinget 
hest; den str<eber opad og symboliserel· 
dermed Zelters and og hans stigen mod 
det hj3je. Oven over skjoldet sidder en 

Goethes egenhamdige udkast til vdben for 
K. F. ZelteT. Lyre plus stjerne havde 
Ludvig Holberg brugt med en lignende 
symbolik allerede 1749 (se HT 1960, nr. 
I p. 13). I ~vrigt havde Goethe selv, da 
han i 1782 blev adlet, taget sig en seks
oddet stjerne, hvid i bldt felt, son! sit 
vd ben, uanset at bdde hans fcedrene og 
lH~drene familie i forvejen f~rte vdben 

med andre figurer i. 

lyre, og over den igen lyser en stjerne; 
det symboliserer den kunstart, ·inden for 
hvilken den ypperlige yen, under ind
flydelse og beskyttelse af gunstige stjer
ner, har skabt sig sit store navn . Nederst, 
under skjoldet, ha:nger den orden hans 
konge havde <eret og gl<edet ham med, 
som et udtryk for berettiget anerken
delse af store fortj enester. 

• Jeg har ladet det stikke i kobberc, 
sagde Goethe, .og De skal fa et aftryk 
at se. Men er de t ikke en fa:ngslende 
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E t engelsksproget månedsblad, Culture 
and Life, udsendt af Centralorgani

sationen af Sovjetrussiske Selskaber for 
Venskab og Kulturelle Forbindelser med 
Udlandet, indeholdt nylig - nr. 7, 1966 
- en artikel om stednavne, som var illu
streret med en række europæiske byvåbe
ner. 

Blandt disse var der fem russiske, for 
Moskva, Sankt Petersborg, Jaroslavl, Pol
tava og Kursk, og de var vel at mærke 
ikke udformet på den specielle facon 
som kendes fra kommunistiske landes 
statsvåbener, men i gængs heraldisk stil, 
hverken værre eller bedre end flertallet 
af vesteuropæiske byvåbener, og princi
pielt ikke til at skelne fra disse. Om vå
benerne anvendes under sovjetstyret, eI
ler de blot er historiske minder fra zar
tiden, oplystes ikke. Betegnelsen .Sankt 
Petersborge i stedet for Leningrad kunne 
tyde p1't det sidste. Men når sådanne vå
bener overhovedet kendes, og gengives, 
er det slet ikke umuligt at brugen af dem 
er genoptaget, eller vil blive det. 

S.T.A. 

Goethe som heraldiker 
I sine berØmte .Samtaler med Goethee, 
Gespriiche mit Goethe, beretter J . P . Ec
kermann under datoen mandag 6. april 
1829, at talen mellem dem faldt på 
Goethes nære ven Karl FriedTich Zelter 
(1758-1832), professor i musik ved kunst
akademiet i Berlin: 

. De vede, sagde Goethe, .at Zelter har 
fået den preussiske orden [den Røde Ørns 
Orden]. Han havde ikke ·hidtil haft noget 
våben, men da der er en mængde børn 
og børnebørn, tør han håbe på en efter
slægt som vil leve længe. Han behØvede 
derfor et våben som en ærefuld baggrund 
for familien, og jeg fik lyst til at tegne 
ham et. J eg skrev og foreslog ham det, 
og han var godt tilfreds med tanken, 
blot det blev noget med en hest. Godt! 
sagde jeg, du skal få en hest, men det 

bliver en h est med vinger. - PrØv lige 
at se der, bag ved Dem ligger et stykke 
papir, hvor jeg har tegnet et udkaste. 

Jeg tog papiret og så nærmere p å teg
ningen. Våbenet tog sig flot ud, og jeg 
kunne ikke andet end rose ideen i det. 
Nederst i skjoldet ses det øverste af en 
kreneleret bymur, som skal anskuelig
gøre, at ZeIter tidligere har været en 
dygtig murer. Bagved hæver sig en vinget 
hest; den stræber opad og symboliserel· 
dermed Zelters ånd og hans stigen mod 
det høje. Oven over skjoldet sidder en 

Goethes egenhændige udkast til våben for 
K. F. ZelteT. Lyre plus stjerne havde 
Ludvig Holberg brugt med en lignende 
symbolik allerede 1749 (se HT 1960, nr. 
l p. 13). I øvrigt havde Goethe selv, da 
han i 1782 blev adlet, taget sig en seks
oddet stjerne, hvid i blåt felt, som sit 
våben, uanset at både hans fædrene og 
mødrene familie i forvejen fØrte våben 

med andre figurer i. 

lyre, og over den igen lyser en stjerne; 
det symboliserer den kunstart, ·inden for 
hvilken den ypperlige ven, under ind
flydelse og beskyttelse af gunstige stjer
ner, har skabt sig sit store navn . Nederst, 
under skjoldet, hænger den orden hans 
konge havde æret og glædet ham med, 
som et udtryk for berettiget anerken
delse af store fortj enester. 

• Jeg har ladet det stikke i kobbere, 
sagde Goethe, .og De skal få et aftryk 
at se. Men er de t ikke en fængslende 

231 



Faria 

tanke, at den ene yen tegner et va.ben 
for den anden og dermed samtidig for
lener ham med adelskab? 

- En fzcngslende tanke, jo, men ikke 
rigtig. pa. dette sidste punkt ma man 
have lov til at sige, at hier irrt sich 
Goethe. S.T.A. 

Grankllistens fremgang 
Den vakre granskwB - eHer kvistskure, 
eller kvistet granskure, eller kanske gran
kvistskure, se diskussionen herom i HT 
nr. 7-8-9-10, 1963/64 - beviser, at det, 
ogsa i vor tid, kan lade sig gi1>re at kreere 
noget heraldisk, sam ikke blot er nyt, 
men ogsa godt. Siden Gustat van Numers 
lancerede skuren i 1950, er den taget i 
anvendelse i en rzckke finske vabener, 
iszcr kommuneva.bener, men ogsa f. eks. i 
przcsident Kekkonens serafimerskjold, og 
i 1963 vandt den fodfzcste uden for sit 
fzcdreland, da Traryds k6ping i Smaland 
tog sit vaben. 
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Det er ekstra tilfredsstilIende at se, at 
grankvisten - udgangspunktet for sku
rens karakteristiske silhuet - ikke blot 
har succes inden for den egentlige heral
cIik, men ogsa udenfor. Et grankvist-kors 
(se HT 10/439) har siden 1963 indgftet 
i ardenskzcden for Finlands Hvide Roses 
Orden (kommandi1>r med storkors), hvor 
den afli1>ste de oprindelige svastika. Og 
fra slutningen af 1964 har grankvistene 
knejset pa Finlands nye I-mal·ks stykker, 
her tegnet af Olot Eriksson og Heikki 
Hiirviioja. Den anden side bzcrer Fin
lands li1>ve. Mi1>nten er resultatet af en 
tzcvling, til hvilken der indkom 88 for
slag. S.T.A. 

Tre kronor pa skoskyltar 
Den svenska skofabriken Oscaria i Ore
bra har enligt tidskriften Sko och LacIer 
fatt tiHstand att anvanda de tre kranoma 
i !ilia riksvapnet pa. sin reklam i Ryss
land. Tidningen berattar, att Oscaria, 
som med fOrsaljning av 20,000 par dam
st6vlar kommit in pa den ryska mark
naden, ocksa viII gora reklam i Sovjet
unionen for sina produkter. Man har 
darf6r sokt tilIstand att fa anvanda de 
tre kronoma i lilIa riksvapnet pa skyltar 
och skyltstall i forhoppning om att de 
- val framst genom ishockeyn - skall 
vara val kanda i Sovjetunionen. Fram
stallningen har beviljats av regeringen, 
sedan statsheraldikem gett sin tilIstyrkan. 
Nu galler det att fa texten oversatt till 
ryska. Den ar: Svensk kva!itet i modem 
formgivning. T. Wn. 
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tanke, at den ene ven tegner et våben 
for den anden og dermed samtidig for
lener ham med adelskab? 

- En fængslende tanke, jo, men ikke 
rigtig. På dette sidste punkt må man 
have lov til at sige, at hier irrt sich 
Goethe. S.T.A. 

Grankllistens fremgang 
Den vakre granshwB - eller kvistshure, 
eller hvistet granshure, eller kanske gran
hvistshure, se diskussionen herom i HT 
nr. 7-8-9-10, 1963/64 - beviser, at det, 
også i vor tid, kan lade sig gøre at kreere 
noget heraldisk, som ikke blot er nyt, 
men også godt. Siden Gustaf von Numers 
lancerede skuren i 1950, er den taget i 
anvendelse i en række finske våbener, 
især kommunevåbener, men også f. eks. i 
præsident Kekkonens serafimerskjold, og 
i 1963 vandt den fodfæste uden for sit 
fædreland, da Traryds k6ping i Småland 
tog sit våben. 
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Det er ekstra tilfredsstillende at se, at 
grankvisten - udgangspunktet for sku
rens karakteristiske silhuet - ikke blot 
har succes inden for den egentlige heral
dik, men også udenfor. Et grankvist-kors 
(se HT 10/439) har siden 1963 indgftet 
i ordenskæden for Finlands Hvide Roses 
Orden (kommandør med storkors), hvor 
den afløste de oprindelige svastika. Og 
fra slutningen af 1964 har grankvistene 
knejset på Finlands nye I-mal·ks stykker, 
her tegnet af Olof Erihsson og Heikki 
Hiirviioja. Den anden side bærer Fin
lands løve. Mønten er resultatet af en 
tævling, til hvilken der indkom 88 for
slag. S.T.A. 

Tre kronor på skoskyltar 
Den svenska skofabriken Oscaria i Ore
bro har enligt tidskriften Sko och Lader 
fått tillstånd att anvanda de tre kronoma 
i lilla riksvapnet på sin reklam i Ryss
land. Tidningen berattar, att Oscaria, 
som med fOrsaljning av 20,000 par dam
st6vlar kommit in på den ryska mark
naden, också vill gora reklam i Sovjet
unionen for sina produkter. Man har 
darf6r sokt tillstånd att få anvanda de 
tre kronoma i lilla riksvapnet på skyltar 
och skyltstall i forhoppning om att de 
- val framst genom ishockeyn - skall 
vara val kanda i Sovjetunionen. Fram
stallningen har beviljats av regeringen, 
sedan statsheraldikem gett sin tillstyrkan. 
Nu galler det att få texten oversatt till 
ryska. Den ar: Svensk kvalitet i modem 
formgivning. T. Wn. 
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