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Christiern l.s Skjoldholdere 
Af Paul Warming. 

I »Det danske Rigsvaben«, 1926, p. 134 
anf\6rer Grand jean kun f\6lgende om 
de skiftende skikkelser som holder 
Christiern I.s vabener i hans forskel
lige segl: 

.To vildm;end - mIen k\6IIer - op
tr;eder som virkelige sk joldholdere i 
Christiern I.s ;eldste sekret (1449; 
Henry Petersen: »Danshe kgl. Sigil
len, 1917, nr.72; her figur 1), medens 
denne konges senere sckreter viser to 
indadvendte, oprejste l\6ver (1450; HP 
nr. 74; figur 2), en harniskkl;edt rid
der og en vildmand med h;evet k\6Ile 
i venstre hand (1457; HP nr. 76; tigur 
3), samt endelig en kvindeskikkelse 
og en vildmand, der begge holcler 
skjoldet med fravendt hand (1460; HP 
nr. 78; tigur 4)«. 

1. Christiern 1.s sigil som Konge al Dan
mark, 1449. Skjoldholdere: to vildmamd. 
Denne og de f~lge71de tre illustration er er 
taget Ira Henry Petersen: Danske kgl. 

Sigiller, 1917. 
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I sine kommentarer tiI »Danske 
kg!. SigiIIer« p. XIV-XV udtrykker 
Henry Petersen sig i det va::sentlige pa 
samme rent refererende made. 

Ingen synes tidligere at have taget 
stilling til sp\6rgsmalet om anlednin
gen til, at der i de paga::ldende segl 
er brugt forskeIIige sk joldholdere. Der 
er imidlertid al mulig grunc.l til at 
antage, at Christiern 1., der ved ethvert 
skifte i sin stilling lod sit vtiben ;en
dre i n\6je overensstemmelse hermed, 
ogsa har valgt de forskeIlige dertil 
h\6rende sk joldholdere af s;erlige 
grunde. 

Man b\6r ved betragtningen af Chri
stiern I.s vabener i de tre sidste af 
de fire n;evnte segl, nemIig dem af 
1450, 1457 og 1460, have i erindring, 
at de er udf\6rt i anledning af hans 
valg til henholdsvis konge af Norge, 
konge af Sverige, og" hertug af Slesvig 
samt greve af Holsten. De pag;elden
de vabener er unionsviibener, og det 
kan derfor t::enkes, at han har taget 
s<rrligt hensyn til det land, som det 
pa hvert enkelt tidspunkt var lykkedes 
ham at blive regent over. Det ma her
ved ogsa erindres, at Christiern 1. 
aldrig var tilbageholdende med l\6fter 
eIIer gunstbevisninger i sin str;eben 
efter at udvide sit magtomrade. 

Seglet 1449. Damnark 
Vabenet i seglet af 1449 (figur 1) er 
dannet, da Christiern I. blev konge 
af Danmark, og de to vildnuend, der 
holder dette viiben, kan betragtes som 

Christiern l.s Skjoldholdere 
Af Paul Warming. 

I »Det danske Rigsvåben«, 1926, p. 134 
anfØrer Grandjean kun fØlgende om 
de skiftende skikkelser som holder 
Christiern I.s våbener i hans forskel
lige segl: 

.To vildmænd - uden kØller - op
træder som virkelige skjoldholdere i 
Christiern I.s ældste sekret (1449; 
Henry Petersen: »Danshe kgl. Sigil
ler«, 1917, nr. 72; her figur 1), medens 
denne konges senere sekreter viser to 
indadvendte, oprejste lØver (1450; HP 
nr. 74; figur 2), en harniskklædt rid
der og en vildmand med hævet kØlle 
i venstre hånd (1457; HP nr. 76; figur 
3), samt endelig en kvindeskikkeIse 
og en vildmand, der begge holder 
skjoldet med fravendt hånd (1460; HP 
nr. 78; figur 4)«. 

1. Christiern 1.s sigil som Konge af Dan
mark, 1449. Skjoldholdere: to vildmænd. 
Denne og de fØlgende tre illustrationer er 
taget fra Henry Petersen: Danske kgl. 

Sigiller, 1917. 

2 

I sine kommentarer til »Danske 
kg!. Sigiller« p. XIV-XV udtrykker 
Henry Petersen sig i det væsentlige på 
samme rent refererende måde. 

Ingen synes tidligere at have taget 
stilling til spØrgsmålet om anlednin
gen til, at der i de pågældende segl 
er brugt forskellige skjoldholdere. Der 
er imidlertid al mulig grund til at 
antage, at Christiern 1., der ved ethvert 
skifte i sin stilling lod sit våben æn
dre i nøje overensstemmelse hermed, 
også har valgt de forskellige dertil 
hØrende skjoldholdere af særlige 
grunde. 

Man bØr ved betragtningen af Chri
stiern I.s våbener i de tre sidste af 
de fire nævnte segl, nemlig dem af 
1450, 1457 og 1460, have i erindring, 
at de er udfØrt i anledning af hans 
valg til henholdsvis konge af Norge, 
konge af Sverige, og" hertug af Slesvig 
samt greve af Holsten. De pågælden
de våbener er unionsvåbener, og det 
kan derfor tænkes, at han har taget 
særligt hensyn til det land, som det 
på hvert enkelt tidspunkt var lykkedes 
ham at blive regent over. Det må her
ved også erindres, at Christiern l. 
aldrig var tilbageholdende med lØfter 
eller gunstbevisninger i sin stræben 
efter at udvide sit magtområde. 

Seglet 1449. Danmark 
Våbenet i seglet af 1449 (figur l) er 
dannet, da Christiern l. blev konge 
af Danmark, og de to vildmænd, der 
holder dette våben, kan betragtes som 



de skjoldholdere, han har fundet bur
de h~re til Danmarks vi'tben, hvilket 
ogsa stemmer med tinge nes senere ud
vikling. At de - som h~rende til resi
tlenslandets vaben - for ham har v;:e
ret de principale,ses af at han i sit 
majest;:etssegl (HP nr. 75) lader dem 
b;:ere den portal, hvori han selv er 
afbildet siddende p a en trone. 

A£ hvilken grund Christiern I . har 
valgt de i ~vrigt sam sk joldholdere 
almindeligt forekommende vildm;:end 
til skjoldholdere for det danske va
ben, er ikke tidligere unders~gt, og 
dette sp~rgsmal udelades ogsa i denne 
forbindelse . 

Seglet 1450. Norge 
Seglet af 1450 (figur 2) er ud£~rt i 
anledning af, a t Christiern I. var 
blevet konge af Norge, hvor[or den 
norske l~ve optoges i hovedsk joldets 
2. felt. Det ma v;:ere rimeligt at an
tage, at de to lljJver, der i dette segl 
optr<eder som sk joldholdere, kan op
fattes pa en a£ f~lgende to mader: 

Enten er begge sk joldholdere at be
tragte som h~rende til det norske va
ben, hvis vabendyr jo er en l~ve; de
res s;:erligt fremtr;:edende rolle kan 
skyldes, a t Christiern l.s norske kon
gev;:erdighed nu skulle fejres (if~lge 

en samtidig skribent, der overv;:erede 
kroningen i Trondhjem, er d er .al
drig set gladere konge«), evt. tillige 
at de skulle opveje, at det norske 
m;:erke i vabenet star efter det danske. 

Eller l~verne ma betragtes, den ene 
som dansk, den anden som norsk 
skjoldholder, beroende pa at begge 
ande har I~ven som vabendyr. Denne 

sidste antagelse, der foruds;:etter en 
;:endring i Christiern I.s benytteIse af 
vildm;:end som danske sk joldholdere, 
forekommer dog mindre sandsynlig, 
n ar henses til hans senere segl. 

Christiern 1.s Skjoldholdere 

2. Christiern 1.s sigil som Konge at Dan
mark og Norge, 1450. Skjoldholdere: to 

l~ver. 

Da man i Norge efter opI~sningen 
af unionen med Sverige 1905 skulle 
ud[~re s;:erlige rigs- og kongevabener, 
antog man, at der ikke h~rte sk jold
holdere til det norske kongevaben, og 
at man der[or stod frit over for, hvad 
man i sa henseende kunne va::lge: I~

ver svarende til vabendyret, eller 
bj~rne som de st~rste nationale rov
dyr, eller ingen sk joldholdere, fordi 
man gik ud fra, at inge n sadanne tid
Iig-ere havde v;:eret anvendt i forbin
delse med det norske vaben. Men det
te er efter det a nf~rte n;:eppe rigtigt. 

Der er i den ne forb indelse sikkert 
ingen anledning til at betragte de to 

I ~ver som noge t, Christiern I. havtl e 
p l'ltvunget nordm;:endene, for forhol
det har efter al sandsynlighed v;:eret 
det omvendte: at nordm;:endene har 
forlangt af kongen (der var parat til 
at love alt, og i dette tilf;:elde let kun
ne opfylde sit I~fte), at han skulle ude
Iade de danske vildm;:end og i stedet 
optage I~ven i det segl, der blev ud
f~rt i anledning af hans vaIg til konge 
a£ Norge. 
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de skjoldholdere, han har fundet bur
de hØre til Danmarks våben, hvilket 
også stemmer med tinge nes senere ud
vikling. At de - som hØrende til resi
tlenslandets våben - for ham har væ
ret de principale, ses af at han i sit 
majestætssegl (HP nr. 75) lader dem 
bære den portal, hvori han selv er 
afbildet siddende p å en trone. 

Af hvilken grund Christiern I . har 
valgt de i Øvrigt som skjoldholdere 
almindeligt forekommende vildmænd 
til skjold holdere for det danske vå
ben, er ikke tidligere undersØgt, og 
dette spØrgsmål udelades også i denne 
forbindelse . 

Seglet 1450. Norge 
Seglet af 1450 (figur 2) er udfØrt i 
anledning af, a t Christiern l. var 
blevet konge af Norge, hvorfor den 
norske lØve optoges i hovedskjoldets 
2. felt. Det må være rimeligt at an
tage, at de to lØver, der i dette segl 
optræder som skjoldholdere, kan op
fattes på en af fØlgende to måder: 

Enten er begge skjoldholdere at be
tragte som hØrende til det norske vå
ben, hvis våbendyr jo er en lØve; de
res særligt fremtrædende rolle kan 
skyldes, a t Christiern l.s norske ko n
geværdighed nu skulle fejres (ifØlge 
en samtidig skribent, der overværede 
kroningen i Trondhjem, er d er .al
drig set gladere konge«), evt. tillige 
at de skulle opveje, at det norske 
mærke i våbenet står efter det danske. 

Eller lØverne må betragtes, den ene 
som dansk, den anden som norsk 
skjoldholder, beroende på at begge 
ande har lØven som våbendyr. Denne 

sidste antagelse, der forudsætter en 
ændring i Christiern l.s benyttelse af 
vildmænd som danske skjoldholdere, 
forekommer dog mindre sandsynlig, 
n år henses til hans senere segl. 

Christiern 1.s Skjoldholdere 

2. Christiern 1.s sigil som Konge af Dan
mark og Norge, 1450. Skjoldholdere: to 

løver. 

Da man i Norge efter oplØsningen 
af unionen med Sverige 1905 skulle 
udføre særlige rigs- og kongevåbener, 
antog man, at der ikke hØrte sk jold
holdere til det norske kongevåben, og 
at man derfor stod frit over for, hvad 
man i så henseende kunne vælge: lØ
ver svarende til våbendyret, eller 
bjØrne som de største nat ionale rov
dyr, eller ingen skjoldholdere, fordi 
man gik ud fra, at inge n sådanne tid
ligere havde været anvendt i forbin
delse med det norske våben. Men det
te er efter det anfØrte næppe rigtigt. 

Der er i denne forb indelse sikkert 
ingen anledning til at betragte de to 

lØver som noge t, Christiern l. havde 
påtvunget nordmændene, for forhol
det har efter al sandsynlighed været 
det omvendte: at nordmændene har 
forlangt af kongen (der var parat til 
at love alt, og i dette tilfælde let kun
ne opfylde sit lØfte), at han skulle ude
lade de danske vildmænd og i stedet 
optage lØven i det segl, der blev ud
fØrt i anledning af hans valg til konge 
af Norge. 
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Paul Warming 

Seglet 1457. Sverige 
Seglet af 1457 (figur 3) er udf~,)rt i an
ledning af Christierns valg til konge 
af Sverige. Foruden det danske og nor
ske m<erke er nu det svenske - de 
tre kroner - blevet optaget i v~lbenet, 
sidstn<evnte i hovedsk joldets 2. felt, 
foran det norske der nu er flyttet til 3. 
felt. Som sk joldholdere optr<eder her 
en hamiskklcedt Tidder og en vild
mand. Ogsa i dette tilfzclde ma man 
erindre si'tvel vabenets unionelle ka
rakter, som det forhold, at Christiern 
altid i szcrlig gracl matte smigre - og 
evt. rette sig efter - clem han i 91je
blikket skulle vinde. 

Der kan 'vanskeligt anlJringes mere 
end to sk joldholdere ved et vaben -
Islands betegner her en undtagelse -
og nu skulle Christiern f0rst og £rem
mest tage hensyn til Sverige. Dette 
skete for det f~rste ved, at Sveriges 
ll1<erke i vabenet fik rang foran Nor
ges, men efter hvad det ser ud til, 
tillige ved at der nu blev anbragt en 
svensk sk joldholder ved vilbenet, nem
lig den harniskklzcdte ridder. Den pa
g<eldende skikkelse, der st~lende ved 
sk joldets dextre side indtager den for
nemste pI ads af de to sk joldholdere, 
er nemlig formentlig identisk med den 
harniskkl<edte skikkelse, der i den be
r0mte svenske »rikskHimma« af 11-36 
holder et sk jold med de tre kroner, 
og som if01ge f9lrste led af dette segls 
omskrift - Sane/us ETieus svevorum 
go/horum Tex - forestiller Erik den 
Hellige, Sveriges skytspatron. 

Riksklamman er afbildet bI. a. i 
»Meddelanden fri'm Riksheraldiker
ambetet« Ill, 1935, p. 15, og i Uno 
Lindgren: »Heraldik i svenska fOrfatt
ningar«, 1951, p. 156. 

If9llge artiklen »Sveriges tre kro
nor« af den tidligere svenske rikshe
raldiker, baron Fleetwood, i n<evnte 
i'trgang af »Meddelanden« er trekro-
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3. Christiem 1.s sigil som Konge at Dan· 
mark, Norge og Sver'ige, 1457. Skjoldhol
dere: en harniskkltEdt ridder og en vild-

mand. 

nerm<erket at betragte S0111 Erik den 
Helliges s<erlige attribut, og' kongen 
og kronerne sammen var blevet sym
boler [or den svenske nation ale bevzc
gelse. Det er som sadanne de er he
nyttet i det svenske rigsrads segl, den 
f~rn<evnte , rikskJamma, der ikke er 
noget kongesegl, men netop if~lge 

andet led i omskriften: Sigillum Tegni 
Sveeie, er et segl for det sve nske rige 
som si'ldant. Seglet er skaht under 
selvst<endighedsbev<egelsen under En
gelbrekt, og det er formodentligt for 
at understrege - ogsa over for unions
ll10dstandere i Sverige - at Sverige 
gik ind i unionen med sin selvst<en
dighed i behold, at det svenske rigs
dd har 91nsket dette udtrykt i kon
gens segI. - Det kan ikke med sikker
hed ses, om ridderen i Christierns 
segl er kronet sadan som den tilsva
rende skikkelse i riksklamman. 

Da en skikkelse som Erik den Hel
lige selvf~lgelig ikke kan optr<ede du
bleret, har Christiern kunnet vise, at 
han ikke helt havde glemt at tage 

Paul Warming 

Seglet 1457. Sverige 
Seglet af 1457 (figur 3) er udf~,)rt i an
ledning af Christierns valg til konge 
af Sverige. Foruden det danske og nor
ske mærke er nu det svenske - de 
tre kroner - blevet optaget i våbenet, 
sidstnævnte i hovedskjoldets 2. felt, 
foran det norske der nu er flyttet til 3. 
felt. Som skjold holdere optræder her 
en harniskklædt Tidder og en vild
mand. Også i dette tilfælde må man 
erindre såvel våbenets unionelle ka
rakter, som det forhold, at Christiern 
altid i særlig grad måtte smigre - og 
evt. rette sig efter - dem han i øje
blikket skulle vinde. 

Der kan 'vanskeligt anlJringes mere 
end to skjoldholdere ved et våben -
Islands betegner her en undtagelse -
og nu skulle Christiern fØrst og frem
mest tage hensyn til Sverige. Dette 
skete for det fØrste ved, a t Sveriges 
mærke i våbenet fik rang foran Nor
ges, men efter hvad det ser ud til, 
tillige ved at der nu blev anbragt en 
svensk skjoldholder ved våbenet, nem
lig den harniskklædte ridder. Den på
gældende skikkelse, der stående ved 
skjoldets dextre side indtager den for
nemste plads af de to skjoldholdere, 
er nemlig formentlig identisk med den 
harniskklædte skikkelse, der i den be
rømte svenske »rikskHimma« af 11-36 
holder et sk jolcl med de tre kroner, 
og som ifØlge fØrste led af dette segls 
omskrift - Sane/tis ETieus svevorum 
go/horum Tex - forestiller Erik den 
Hellige, Sveriges skytspatron. 

Riksklamman er afbildet bl. a. i 
»Meddelanden från Riksheraldiker
ambetet« III, 1935, p. 15, og i Uno 
Lindgren: »Heraldik i svenska fOrfatt
ningar«, 1951, p. 156. 

IfØlge artiklen »Sveriges tre kro
nor« af den tidligere svenske rikshe
raldiker, baron Fleetwood, i nævnte 
årgang af »Meddelanden « er trek ro-
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3. Christiem 1.s sigil som Konge af Dan· 
mark, Norge og Sver'ige, 1457. Skjoldhol
dere: en harniskklædt ridder og en vild-

mand. 

nermærket at betragte S0111 Erik den 
Helliges særlige attribut, og' kongen 
og kronerne sammen var blevet sym
boler for den svenske nationale bevæ
gelse. Det er som sådanne de er be
nyttet i det svenske rigsråds segl, den 
fØrnævnte , rikskJamma, der ikke er 
noget kongesegl, men netop ifØlge 
andet led i omskriften : Sigillum Tegni 
Sveeie, er et segl for det sve nske rige 
som sådant. Seglet er skabt under 
selvstændighedsbevægelsen under En
gelbrekt, og det er formodentligt for 
at understrege - også over for unions
modstandere i Sverige - at Sverige 
gik ind i unionen med sin selvstæn
dighed i behold, at det svenske rigs
råd har Ønsket dette udtrykt i kon
gens segl. - Det kan ikke med sikker
hed ses, om ridderen i Christierns 
segl er kronet sådan som den tilsva
rende skikkelse i riksklamman. 

Da en skikkelse som Erik den Hel
lige selvfØlgelig ikke kan optræde du
bleret, har Christiern kunnet vise, at 
han ikke helt havde glemt at tage 



hensyn til Danmark ved pa skjoldets 
sinistre side at anbringe en vildmand. 
At der ved et sammensat vliben optra::
der forskellige sk joldholdere, refere
rende sig til hver sit m<erke i det 
sammensatte skjold, kendes bI. a. fra 
unionsvabenet for England og Skot
land. At i det foreliggende tilf<elde 
de to skjoldholderes placering ikke 
svarer til de tilsvarende vabenm<erkers 
rangm<essige plads i vi'tbenet, beh9lver 
ikke at give anledning til at drage de 
foran fremsatte antagelser i tvivl. Ma
ske har man nemlig netop villet op
veje det svenske vabens placering efter 
det danske ved til geng;eld at placere 
den svenske sk joldholder bedre end 
den danske. 

En harniskkl<edt skikkelse som 
skjoldholder for et skjold med de tre 
kroner har if9llge H. Hildebrand: 
»Sveriges Medeltid« v<eret afbildet pa 
et kalkmaleri fra 1482 i en nu ned
revet kirke i Kalmar i Uppland. En 
bonde med 91kse m. v. (formodentlig 
en dalkarl) stod ved v~tbenels sinistre 
side. 

Arvid Berghman har i en artikel 
»Les Supports des Armoiries de l'Etat 
de Suede« i Archives Heraldiques 
Suisses, Annuaire 1955, pavisl lwor
nar og hvorfra de to 19lver, der nu op
tr<eder som sk joldholdere for det sam
mensatte svenske kongevaben, er ind
kommet. De optr<eder if9llge Bergh
man f9lrste gang i den i Stock1101m 
1483 udgivne »Dialogus Creaturarum«, 
her i 91vrigt i forbindelse med et 
sk jold, der kun indeholder de tre 
kroner og altsa ikke Folkunge-m<erket. 
En vabenfremstilling i et v<erk som 
det anf9lrte er dog ikke af samme 
officielle karakter som et vaben i et 
segl ell er pa en m9ln t, og der b9lr der
for n<eppe till<egges den betydning, ud 
over den antydning den giver om de 
svenske 19lveskjoldholderes oprindelse. 

Christiern 1.s Skjoldholdere 

Bortset fra denne fremstilling ses 
19lver som svenske sk joldholdere kun 
i forbindelse med sammensatte vabe
ner, lwor trekroner-m<erket er kom
bineret med Folkunge-m<erket, der in
de holder en 19lve og derfor i sig selv 
g9lr benyttelse af 19lver som sk joldhol
dere naturlig. 

Den harniskkl<edte ridder i riks
klamman af 1436, der altsa er udf9lrt 
og benyttet f9lr Christiern blev konge 
a£ Sverige; den tilsvarende skikkelse i 
hans segl a£ 1457, udf9lrt fordi han 
da blev konge af Sverige; og endelig 
den harniskkl<edte skikkelse fra vabe
net i Kalmar kirke i Uppland, der 
alle forekommer i forbindelse med det 
ukombinerede trekroner-vaben, synes 
at vise, at denne skikkelse, som fordi 
den forestiller Erik den Hellige ikke 
kan dubleres, er den til trekroner
vabenet rettelig h9lrende sk joldholder. 

Denne antagelse giver anledning til 
at pege pi't, at der som sk jolc1holc1ere 
for det store svenske rigsvliben, i stedet 
for to 19lver - og med <eldre tradition 
- kunne f9lres St. Erik pa dexter side 
svarende til trekroner-vabenet i hoved
skjoldets 1. og 4. felt, og en 19lve pa 
sinister side svarenc1e til Folkunge
sl<egtens 19lvem<erke i 2. og 3. felt. 

Seglet 1460. Slesvig og HolSlen 

Christiern l.s segl af 1460 (figur 4) er 
ud [91rt i a nledn i ng af, a t ha n da blev 
valgt til hertug af Slesvig og greve af 
Holsten. Vabenet er af denne grund 
[or9lget med et midterskjold kvadreret 
med de to tilsvarende vabenm<erker. 
Som skjoldholdere er der dexter en 
skikkelse, der if9llge Henry Petersen 
og Grandjean forestiller en Iwinde og 
sinister en vildmand. 

Om »kvinden« ma fl6rst bem<erkes, 
at man ved n9ljere betragtning af seg
let (ud for skriftbi'lIldets slyngning 
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hensyn til Danmark ved på skjoldets 
sinistre side at anbringe en vildmand. 
At der ved et sammensat våben optræ
der forskellige skjoldholdere, refere
rende sig til hver sit mærke i det 
sammensatte skjold, kendes bl. a. fra 
unionsvåbenet for England og Skot
land. At i det foreliggende tilfælde 
de to skjoldholderes placering ikke 
svarer til de tilsvarende våbenmærkers 
rangmæssige plads i våbenet, behØver 
ikke at give anledning til at drage de 
foran fremsatte antagelser i tvivl. Må
ske har man nemlig netop villet op
veje det svenske våbens placering efter 
det danske ved til gengæld at placere 
den svenske skjoldholder bedre end 
den danske. 

En harniskklædt skikkelse som 
skjold holder for et skjold med de tre 
kroner har ifØlge H. Hildebrand: 
»Sveriges Medeltid« været afbildet på 
et kalkmaleri fra 1482 i en nu ned
revet kirke i Kalmar i Uppland. En 
bonde med Økse m. v. (formodentlig 
en dal karl) stod ved våbenets sinistre 
side. 

Arvid Berghman har i en artikel 
»Les Supports des Armoiries de l'Etat 
de Suede« i Archives Heraldiques 
Suisses, Annuaire 1955, påvist hvor
når og hvorfra de to lØver, der nu op
træder som skjoldholdere for det sam
mensatte svenske kongevåben, er ind
kommet. De optræder ifØlge Bergh
man fØrste gang i den i Stock1101m 
1483 udgivne »Dialogus Creaturarum«, 
her i Øvrigt i forbindelse med et 
skjold, der kun indeholder de tre 
kroner og altså ikke Folkunge-mærket. 
En våbenfremstilling i et værk som 
det anfØrte er dog ikke af samme 
officielle karakter som et våben i et 
segl eller på en mØn t, og der bØr der
for næppe tillægges den betydning, ud 
over den antydning den giver om de 
svenske lØveskjoldholderes oprindelse. 

Christiern l.s Skjoldholdere 

Bortset fra denne fremstilling ses 
lØver som svenske skjoldholdere kun 
i forbindelse med sammensatte våbe
ner, hvor trekroner-mærket er kom
bineret med Folkunge-mærket, der in
deholder en lØve og derfor i sig selv 
gØr benyttelse af lØver som sk joldhol
dere naturlig. 

Den harniskklædte ridder i riks
klamman af 1436, der altså er udfØrt 
og benyttet fØr Christiern blev konge 
af Sverige; den tilsvarende skikkelse i 
hans segl af 1457, udfØrt fordi han 
da blev konge af Sverige; og endelig 
den harniskklædte skikkelse fra våbe
net i Kalmar kirke i Uppland, der 
alle forekommer i forbindelse med det 
ukombinerede trekroner-våben, synes 
at vise, at denne skikkelse, som fordi 
den forestiller Erik den Hellige ikke 
kan dubleres, er den til trekroner
våbenet rettelig hØrende skjoldholder. 

Denne antagelse giver anledning til 
at pege på, at der som skjoldholdere 
for det store svenske rigsvåben, i stedet 
for to lØver - og med ældre tradition 
- kunne fØres St. Erik på dexter side 
svarende til trekroner-våbenet i hoved
skjoldets 1. og 4. felt, og en lØve på 
sinister side svarende til Folkunge
slægtens lØvemærke i 2. og 3. felt. 

Seglet 1460. Slesvig og Holsten 

Christiern l.s segl af 1460 (figur 4) er 
udfØrt i anledning af, at han da blev 
valgt til hertug af Slesvig og greve af 
Holsten. Våbenet er af denne grund 
forØget med et midterskjold kvadreret 
med de to tilsvarende våbenmærker. 
Som skjoldholdere er der dexter en 
skikkelse, der ifØlge Henry Petersen 
og Grandjean forestiller en kvinde og 
sinister en vildmand. 

Om »kvinden« må fØrst bemærkes, 
at man ved nØjere betragtning af seg
let (ud for skrift båndets slyngning 
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Christiern 1.s Skjoldholdere 

4. Christiern 1.s sigi l som Konge af Dan
mark, Norge og Sverige, Hertug af Sles
vig og Greve af Holsten, 1460. Skjoldhol-

dere: en engel og en vildmand. 

oven for kronens dextre side) kan se 
noget, der kun kan v<ere det yderste af 
en vinge, hvi1ket angiver skikke1sens 
karakter af en engel. Pi Christierns 
majest<etsseg1 (HP nr. 75) forekommer 
to eng1e, en pi hver side af tronen. 

Medens der n<eppe kan v<ere nogen 
tviv1 om, at vildmanden, der i seg1et 
af 1460 optr<eder som skjo1dho1der pi 
sinister side, er den ene af de danske 
skjoldholdere, er det vanskeligt at ud
tale sig om, hvad engelen pa dexter 
side repr<esenterer. 

Til Slesvigs vabe n, som er en bri
sure af det danske vaben med de tre 
l~ver, kan der n<eppe antages at h~re 
v<esensforskellige sk jo1dho1dere, og der 
kan derfor v<ere an1edning ti1 at me
ne, at engelen h~rer sammen med Hol-
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stens vaben. Maske har en engel, eller 
to eng1e, v<eret sk joldholdere i en af 
Schauenburgerne benyttet vabenfrem
stilling, evt. hos den sidste af dem, 
hertug Adolf. Det har dog ikke til nu 
v<eret mig muligt at finde en sadan 
fremstilling b1andt segl hidr~rende 

fra denne sl<egt, og forekomsten af 
engle i det f~rn<evnte majest<etsseg1, i 
hvis omskrift hverken Sverige, Slesvig 
eller Holsten n<evnes, kan pege i en 
anden retning, for sa vidt disse engle 
overhovedet har hera1disk og ikke blot 
religi~s betydning. 

Men se1v om det ikke skulle v<ere 
mu1igt at pavise, at Schauenburgerne 
har benyttet eng1e som skjo1dholdere, 
og se1v om de overhovedet ikke har 
gjort det, er der pa den anden side 
heller intet i vejen for, at Christiern, 
pa samme made som han synes at have 
indf~rt sk jo1dholdere for det danske 
og det norske vaben, som den f~rste 

kan have kreeret sk joldholdere for 
det ho1stenske, eller det slesvig-hol
stenske, for med en af disse ved skjol
det og pi den fornemste plads, med 
en dansk sk joldho1der pa den anden 
side, at g~re en reverens for det sles
vig-holstenske ridderskab. 

Safremt foranstaende betragtninger 
er rigtige, synes de altsa at f~re til det 
resultat, at der ikke er tale om nogen 
vaklen i Christiern l .s anvendelse af 
de danske sk joldholdere, vildm<ende
ne. Ni'tr andre skjoldholdere end disse 
optr<eder, er der tale om skjo1dholdere 
henh~rende ti1 de vibener som tid 
efter anden sammens<ettes med det 
danske. 

Christiern l .s Skjoldholdere 

4. Christiern l.s sigi l som Konge af Dan
mark, Norge og Sverige, Hertug af Sles
vig og Greve af Holsten, 1460. Skjoldhol-

dere: en engel og en vildmand. 

oven for kronens dextre side) kan se 
noget, der kun kan være det yderste af 
en vinge, hvilket angiver skikkelsens 
karakter af en engel. På Christierns 
majestætssegl (HP nr. 75) forekommer 
to engle, en på hver side af tronen. 

Medens der næppe kan være nogen 
tvivl om, at vildmanden, der i seglet 
af 1460 optræder som skjoldholder på 
sinister side, er den ene af de danske 
skjoldholdere, er det vanskeligt at ud
tale sig om, hvad engelen på dexter 
side repræsenterer. 

Til Slesvigs våbe n, som er en bri
sure af det danske våben med de tre 
lØver, kan der næppe antages at hØre 
væsensforskellige skjoldholdere, og der 
kan derfor være anledning til at me
ne, at engelen hØrer sammen med Hol-
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stens våben. Måske har en engel, eller 
to engle, været skjoldholdere i en af 
Schauenburgerne benyttet våbenfrem
stilling, evt. hos den sidste af dem, 
hertug Adolf. Det har dog ikke til nu 
været mig muligt at finde en sådan 
fremstilling blandt segl hidrØrende 
fra denne slægt, og forekomsten af 
engle i det fØrnævnte majestætssegl, i 
hvis omskrift hverken Sverige, Slesvig 
eller Holsten nævnes, kan pege i en 
anden retning, for så vidt disse engle 
overhovedet har heraldisk og ikke blot 
religiØs betydning. 

Men selvom det ikke skulle være 
muligt at påvise, at Schauenburgerne 
har benyttet engle som skjoldholdere, 
og selvom de overhovedet ikke har 
gjort det, er der på den anden side 
heller intet i vejen for, at Christiern, 
på samme måde som han synes at have 
indfØrt skjoldholdere for det danske 
og det norske våben, som den fØrste 
kan have kreeret skjoldholdere for 
det holstenske, eller det slesvig-hol
stenske, for med en af disse ved skjol
det og på den fornemste plads, med 
en dansk skjoldholder på den anden 
side, at gØre en reverens for det sles
vig-holstenske ridderskab. 

Såfremt foranstående betragtninger 
er rigtige, synes de altså at fØre til det 
resultat, at der ikke er tale om nogen 
vaklen i Christiern l .s anvendelse af 
de danske skjoldholdere, vildmænde
ne. Når andre skjoldholdere end disse 
optræder, er der tale om skjoldholdere 
henhØrende til de våbener som tid 
efter anden sammensættes med det 
danske. 
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