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Sveriges Tre Kroner 
Af Ernst Verwohlt 

D YNASTI- OG rigsvabeners oprin
delse og symbolik har altid fasci

neret ikke alene heraldikernes smevre 
fagkreds, men ogsa den store offentlig
hed, hvorfor litteraturen herom natur
lig optager en stor plads i de heraldi
ske bibliografier. 

Af ' de nordiske rigsvabener har vel 
intet optaget sindene sa st<erkt som 
det svenske trekronervaben - dette 
i sin tid mellem Sverige og Danmark 
sa blodigt omstridte og i vor tid af 
forskningen sa sta:rkt omdebatterede 
vabenma:rke. 

Debatten har senest faet fornyet 
aktualitet ved den af styresmannen 
for Armemuseum, fil. dr. H eribert 
Seitz udgivne bog .De tre Kronorna. 
Det svenska Riksvapnet i sitt euro
peiska Sammanhang«. Stockholm 1961, 
150 sider + 47 plancher (P. A. Nor
stedt & Soners Forlag), 'Sv. kr. 37.50, 
indb. 43.00. 

I forbindelse med en vurdering af 
denne bog viI det vel va:re pa sin plads 
at meddele en kortfattet oversigt over 
de teorier, scim ,forskningen har frem
sat om, hvorfor Albrekt af Mecklen
burg i 1364 som vabenma:rke valgte 
de tre gyldne kroner i bUt felt (figur 
1 ). 

Romantiske teorier 

I sit i Rom 1555 udgivne latinske va:rk 
.De nordiske Folks Historie« udla:g
ger Olaus Magnus det svenske trekro
nervaben som symbol .fOr deras valdes 
omatliga utstrackning, deras arofulla 
krigsbedrifter och landets outtomliga 
rikedom pa malm «l En anden svensk 
forfatter fra samme arhundrede, Jonas 

Petri K lint, svinger sig endnu h~jere 
op og udbryder: .Med berg, skogar 
och waten ar Sverige een are jTherfOre 
ma thett leonn och tre croner bare •. 

Disse luftige teorier forta:ller mere 
om den tid, der fremsatte dem, end 
om trekronervabenet, og de kan vel i 
dag aIene betragtes som kuriosa. 

Landskabsteorier 

Til 1500-tallet - heraldikens begyn
dende forfaldsperiode - kan yderligere 
spores udla:gningen af Folkungevabe
net som . Gota rikes« skjoldma:rke og 
trekronervabnet som .Svea rikes«. 

Denne tolkning, som formentlig kan 
tilskrives den bade ulogiske og uheral
diske tankegang, at nar Folkungerne 
stammede fra Gotaland, matte det va
ben de f~rte, ogsa tilla:gges Gotaland 
som landskabsvaben tilbage til den 
tid, da det var et selvsta:ndigt rige 

! 

I 
L 
1. Albreltt at Mecklenburgs sehret 1364.De 
tre ItTOner f~res her jor t~rste gang som 
svensk rigsvtlben. Riltsarltivet, Stockholm. 
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Sveriges Tre Kroner 
Af Ernst Verwohlt 

D YNASTI- OG rigsvåbeners oprin
delse og symbolik har altid fasci

neret ikke alene heraldikernes snævre 
fagkreds, men også den store offentlig
hed, hvorfor litteraturen herom natur
lig optager en stor plads i de heraldi
ske bibliografier. 

Af ' de nordiske rigsvåbener har vel 
intet optaget sindene så stærkt som 
det svenske tækronervåben - dette 
i sin tid mellem Sverige og Danmark 
så blodigt omstridte og i vor tid af 
forskningen så stærkt omdebatterede 
våbenmærke. 

Debatten har senest fået fornyet 
aktualitet ved den af styresmannen 
for Armemuseum, fil. dr. H eribert 
Seitz udgivne bog .De tre Kronorna. 
Det svenska Riksvapnet i sitt euro
peiska Sammanhang«. Stockholm 1961, 
150 sider + 47 plancher (P. A. Nor
stedt & Soners Forlag), 'Sv. kr. 37.50, 
indb. 43.00. 

I forbindelse med en vurdering af 
denne bog vil det vel være på sin plads 
at meddele en kortfattet oversigt over 
de teorier, som ,forskningen har frem
sat om, hvorfor Albrekt af Mecklen
burg i 1364 som våbenmærke valgte 
de tre gyldne kroner i blåt felt (figur 
l). 

Romantiske teon'er 

I sit i Rom 1555 udgivne latinske værk 
.De nordiske Folks Historie« udlæg
ger Olaus Magnus det svenske trek ro
nervåben som symbol .fOr deras valdes 
omatliga utstrackning, deras arofulla 
krigs bedrifter och landets outtomliga 
rikedom på malm «l En anden svensk 
forfatter fra samme århundrede, Jonas 

Petri K lint, svinger sig endnu hØjere 
op og udbryder: .Med berg, skogar 
och waten ar Sverige een are j TherfOre 
må thett leonn och tre croner bare •. 

Disse luftige teorier fortæller mere 
om den tid, der fremsatte dem, end 
om trekronervåbenet, og de kan vel i 
dag aIene betragtes som kuriosa. 

Landskabsteorier 

Til 1500-tallet - heraldikens begyn
dende forfaldsperiode - kan yderligere 
spores udlægningen af Folkungevåbe
net som .Gota rikes« skjoldmærke og 
trekronervåbnet som .Svea rikes«. 

Denne tolkning, som formentlig kan 
tilskrives den både ulogiske og uheral
diske tankegang, at når Folkungerne 
stammede fra Gotaland, måtte det vå
ben de fØrte, også tillægges Gotaland 
som landskabsvåben tilbage til den 
tid, da det var et selvstændigt rige 

! 

I 
L 
1. Albrekt af Mecklenburgs sekret 1364.De 
tre kTOner fØres her for tørste gang som 
svensk rigsvåben. Riksarkivet, Stockholm. 
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Ernst Verwohlt 

(forhistorisk tidl), blev kraftigt im!'kle
gaet af Hans Hildebrand i hans af
handling om det svenske rigsvaben fra 
1884. 

Landskabsteorierne blev imidlertid 
ikke endelig aflivet af Hildebrand; de 
har overlevet helt til i dag. 

Pa grundlag af Uppsala domkapitels 
kontrasigil fra 1310 (figur 2), visen
de Sankt Erik staende i en gotisk 
<edieula, selv kronet og med en krone 
pa hver side af sig, kommer Carl R. at 
U gglas saledes i sin i~vrigt skarpsin
dige afhandling om trekronervabenet 
i Nordisk Numismatisk Arsskrift 1940 
til den konklusion, at disse tre kroner 
- som af Bror Emil Hildebrand an
taget - symboliserer de tre folkelande, 
Tiundaland, Attundaland oeh Fja
drundaland, der oprindelig dannede 
<erkebisped~mmet Uppsala, og at de 
tre kroner via kronerne omkring kong 
Magnus Ladulas' sl<egtsvaben (figur 
3) er indgaet i det senere trekroner
vaben. Det forekommer mere rimeligt 
at anse de to kroner, der ledsager hel
genfiguren, enten som blotte udtryk 
for den skr<ek for det tomme rum, der 
udm<erkede middelalderens kunstnere, 

2. Vppsala domkapitels kontrasigil Ira 
1310. Riksarkivet, Stockholm. 
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3. Magnus Ladultls' kontrasigil, anvendt 
1277-78. Riksa!-kivet, Stockholm. Elter 
Fleetwood: Svenska Medeltida Kungasigill 

T, 1936. 

eller som rene kongesymboler, i stedet 
for at anl<egge en anstrengt symbolik, 
som der ikke andetstedsfra kan anf~res 
kildemateriale for. 

Langt mere heraldisk hold synes der 
umiddelbart at v<ere i den af fil. lie. 
Nils P. Tidmark pa grundlag af sigil
omskritter og kongetitulaturer frem
satte tanke, at de tree kroner symboli
serer herred~mmet over Svealand, 
ostergotland og Viistergotland. Hoved
argumentet er, at kong Albrekt i det 
store trekronersigil fra 1364 kalder sig 
»sveernes og goternes konge« , medens 
han i sit mindre sigil, fra 1376, som 
kun indeholder en krone (figur 4) 
alene kalder sig »sveernes konge«. 

Teorien havde dog passet bedre pa 
et tokronervaben, og det forekommer 
noget anstrengt at skulle dele Giita
land op i Oster- og Vastergotland for 
at fa spillet til at ga op. Tidmark an
f~rer, at Svealand, ostergotland og 
Vastergotland var de tre landsdele, 
som i de <eldste tider hyldede sveakon
gen ved hans Eriksgade. If~lge Ko
nungabalken (1296) skulle kongens 
hyldningsrejse dog udga fra Uppsala 

Ernst Verwohlt 

(forhistorisk tidl), blev kraftigt imØde
gået af Hans Hildebrand i hans af
handling om det svenske rigsvåben fra 
1884. 

Landskabsteorierne blev imidlertid 
ikke endelig aflivet af Hildebrand; de 
har overlevet helt til i dag. 

På grundlag af Uppsala domkapiteIs 
kontrasigil fra 1310 (figur 2), visen
de Sankt Erik stående i en gotisk 
ædicula, selv kronet og med en krone 
på hver side af sig, kommer Carl R. af 
U gglas således i sin iØvrigt skarpsin
dige afhandling om trekronervåbenet 
i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1940 
til den konklusion, at disse tre kroner 
- som af Bror Emil Hildebrand an
taget - symboliserer de tre folkelande, 
Tiundaland, Attundaland och Fja
drundaland, der oprindelig dannede 
ærkebispedØmmet Uppsala, og at de 
tre kroner via kronerne omkring kong 
Magnus Ladulås' slægtsvåben (figur 
3) er indgået i det senere trekroner
våben. Det forekommer mere rimeligt 
at anse de to kroner, der ledsager hel
genfiguren, enten som blotte udtryk 
for den skræk for det tomme rum, der 
udmærkede middelalderens kunstnere, 

2. Uppsala domkapitels kontrasigil fra 
1310. Riksarkivet, Stockholm. 
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3. Magnus Ladulås' kontrasigil, anvendt 
1277-78. Riksa!-kivet, Stockholm. Efter 
Fleetwood: Svenska Medeltida Kungasigill 

T, 1936. 

eller som rene kongesymboler, i stedet 
for at anlægge en anstrengt symbolik, 
som der ikke andetstedsfra kan anfØres 
kildemateriale for. 

Langt mere heraldisk hold synes der 
umiddelbart at være i den af fil. lic. 
Nils P. Tidmark på grundlag af sigil
omskrifter og kongetitulaturer frem
satte tanke, at de tæ kroner symboli
serer herredØmmet over Svealand, 
ostergotland og Viistergotland. Hoved
argumentet er, at kong Albrekt i det 
store trekronersigil fra 1364 kalder sig 
»sveernes og goternes konge« , medens 
han i sit mindre sigil, fra 1376, som 
kun indeholder en krone (figur 4) 
alene kalder sig »sveernes konge«. 

Teorien havde dog passet bedre på 
et tokronervåben, og det forekommer 
noget anstrengt at skulle dele Giita
land op i Oster- og Vastergotland for 
at få spillet til at gå op. Tidmark an
fØrer, at Svealand, ostergotland og 
Vastergotland var de tre landsdele, 
som i de ældste tider hyldede sveakon
gen ved hans Eriksgade. IfØlge Ko
nungabalken (1296) skulle kongens 
hyldningsrejse dog udgå fra Uppsala 



4. Albrckt at Mecklenburgs sekret 1376. 
Vabenet i dette sigil viser alene en krone, 
hjelmen er kronet i modstetning til tre· 
kronersigillet, og hornene har ikke tre· 
kronervabenets Jan er. Riksarkivet, Stock· 

holm. Efter Fleetwood 1I, 1942. 

og fortsa':tte gennem U ppland, Soder
manland, Ostergotland, SmaJand, Vii
stergotland, Niirike, gennem Viistman
land tilbage ti.} U ppsala. Denne lands
delsrute matte jo snarere medf!6re et 
vabenma':rke strtfJet med kroner! 

Og teorien vakler, nar kronerne 
if!6lge Tidmark fra Gustav Vasas tid 
omkring 1550 pludselig skal ga over 
til at betegne herred!6mmet over Svea
land, Gi:italand og Venden. Som argu
ment herfor al)f!6l'es bl. a. en rejse
journal fra en hollandsk ambassade 
fra 1616, der beretter, at de tre slots
kroner pa Stockholm Slot symboliserer 
herred!6mmet over disse . kongeriger«. 
Ta':nk blot, hvis man om 300 ar skulle 
udlede K!6benhavns vabens historie -
eller symbolik - af amerikanske turi
sters dagb!6ger! 

Uppsala-teorier 
Som det fremgar af foranstaende er 
U ppsala tidligt blev,et det centrum, 
hvorom fantasie n har boltret sig. Jo
hannes Scheffer opstillede saledes i 

Sveriges tre kroner 

slutningen af 1600-tallet den teori, at 
de tre kroner skulle symbolise re de tre 
kronede gudebilleder i Uppsalatemp
let, forestillende Tor, Odin og Frej. 
Teorien, der var opstillet pa grundlag 
af en tegning i et Edda-Mndskrift, var 
uimodsagt, indtil Hans Hildebrand 
200 ar senere paviste, at illustrationen 
forestillede den mytiske kong Gylfes 
samtale med de tre kronede sagnva':se
ner Hog, jiimnhi:ig og Tred je. 

Men dermed var Uppsala ikke op
givet. Carl Hildebrandsson Uggla va
rierede allerede i 1760 temaet derhen, 
at de tre kroner symboliserede Upp
salakongen. Udgangspunktet var den 
bekendte M ora-sten med det indhug
gede trekronervaben, hvorpa kongen 
efter traditionen blev hyldet i middel
alderen. Da stenen stammer fra Al
brekt af Mecklenburgs tid eller senere, 
kan billedet pa den imidlertid ale ne 
betragtes som en praktisk anvendelse 
af et allerede andetstedsfra kendt va
benma':rke. Bema':rkelsesva':rdigt er sna
rere, at tolkningen af vabenet som et 
kongesymbol her fremsa':ttes for f!6rste 
gang. 

5. Stockholm stads sigill 1376 visende et 
honet kongehoved. Riksarkivet, Stock

holm. 
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4. Albrekt af Mecklenburgs sekret 1376. 
Våbenet i dette sigil viser alene en krone, 
hjelmen er kronet i modsætning til tre· 
kronersigillet, og hornene har ikke tre· 
kronervåbenets fan er. Riksarkivet, Stock· 

holm. Efter Fleetwood II, 1942. 

og fortsætte gennem U ppIand, Soder
manland, 6stergotland, Småland, Vii
stergotland, Niirike, gennem Viistman
land tilbage til U ppsala. Denne lands
delsrute måtte jo snarere medfØre et 
våbenmærke strøet med kroner! 

Og teorien vakler, når kronerne 
ifØlge Tidmark fra Gustav Vasas tid 
omkring 1550 pludselig skal gå over 
til at betegne herredØmmet over Svea
land, Gi:italand og Venden. Som argu
ment herfor al)fØæs bl. a. en rejse
journal fra en hollandsk ambassade 
fra 1616, der beretter, at de tre slots
kroner på Stockholm Slot symboliserer 
herredØmmet over disse . kongeriger«. 
Tænk blot, hvis man om 300 år skulle 
udlede KØbenhavns våbens historie -
eller symbolik - af amerikanske turi
sters dagbØger! 

Uppsala-teorier 
Som det fremgår af foranstående er 
U ppsala tidligt blev,et det centrum, 
hvorom fantasie n har boltret sig. Jo
hannes Scheffer opstillede således i 

Sveriges tre kroner 

slutningen af 1600-tallet den teori, at 
de tre kroner skulle symbolisere de tre 
kronede gudebilleder i Uppsalatemp
let, forestillende Tor, Odin og Frej. 
Teorien, der var opstillet på grundlag 
af en tegning i et Edda-håndskrift, var 
uimodsagt, indtil Hans Hildebrand 
200 år senere påviste, at illustrationen 
forestillede den mytiske kong Gylfes 
samtale med de tre kronede sagnvæse
ner Hog, ]iimnhi:ig og Tredje. 

Men dermed var Uppsala ikke op
givet. Carl Hildebrandsson Uggla va
rierede allerede i 1760 temaet derhen, 
at de tre kroner symboliserede UPP
salakongen. Udgangspunktet var den 
bekendte Mora-sten med det indhug
gede trekronervåben, hvorpå kongen 
efter traditionen blev hyldet i middel
alderen. Da stenen stammer fra Al
brekt af Mecklenburgs tid eller senere, 
kan billedet på den imidlertid alene 
betragtes som en praktisk anvendelse 
af et allerede andetstedsfra kendt vå
benmærke. Bemærkelsesværdigt er sna
rere, at tolkningen af våbenet som et 
kongesymbol her fremsættes for fØrste 
gang. 

5. Stockholm stads sigill 1376 visende et 
honet kongehoved. Riksarkivet, Stock

holm. 
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Ernst Verwohlt 

6. Rigsklemmen Ira 1439. Atst~bning etter 
splvstampen. Statens histm'iska museum, 

Stockholm. 

Sankt Eriks-teorien 

Som en udl~ber af Uppsala-teorieme 
ma mevnes den af Harald Fleetwood 
fremsatte hypotese, hvorefter de tre 
kroner skuIIe udg~re Sankt Eriks he 1-
genvaben. Fleetwoods nesonnement 
kan kort gengives saledes: Stockholm 
stad, der var underlagt Uppsala i kir
kelig henseende, optog 1376 Uppsala
helgenens kronede hoved i sit skjold 
(figur 5), og det var derfor naturligt, 
at svenskeme, da de under Engelbrekts 
ledelse rejste sig mod den fremmede 
undertrykkelse, kombinerede de to mo
tiver: Sankt Erik se Iv og de tre kro
ner. Den bek,endte rigsklemme fra 
1439 viste som nationalt symbol tre
kronervabenet i sk jold baret af Erik 
den HeIIige (figur 6). 

Denne teori er blevet im~degaet af 
A. Berghman, Carl R. af Ugglas og 
Nils Ludvig Rasmusson. Udover det 
heraldisk meget tvivlsomme begreb 
»helgenvabenc viser Stockholm stads
sigils historie med al tydeIighed, at det 
kronede hoved heri alene kan opfattes 
som et kronet kongehoved og ikke som 
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Sankt Eriks hoved_ Stockholm stads 
sigil viser 1296 en borg med to tame; 
i et sigil fra 1326 er dette a::ndret til 
et stiliseret bybillede. Det kronede 
kongehoved, der blev indsat i stads
sigillet fra 1376, blev imidlertid i slut
ningen af 1400-tallet afl~t af en en
kelt krone i skjoldet (figur 7) - et 
heraldisk pra::gnant vaben symbolise
rende Stockholm som kongelig resi
densstad. Desva::rre blev dette vaben 
ikke bibeholdt af en heraldisk ukyn
dig, romantisk eftertid. 

Kongesymbol-teorien 
Hans Hildebrand fremsatte aIIerede i 
1884 efter aIIe fortidens mere eIIer 
mindre romantiske og sn~rklede tan
kegange den enkle heraldiske tanke, 
at Albrekt af Mecklenburg simpelthen 
valgte kronen som symbol pa den ny
vundne va::rdighed, kongemagten. Til 
denne tanke sluttede Arvid Berghman 
sig siden, og den forekommer stadig i 
sin renhed den eneste fremsatte teori, 
mod hvilken cler ikke kan rettes reeIIe 
indv.endinger .. 

En krone var i middelalderen - og 
er det ogsa i nutiden - bade pa m~nt 
og sigil et alment kendt og kendeligt 
symbol pa kongen eller kongemagten. 
Om der anvendtes en elIer flere kroner, 
er i denne sammenha::ng mindre af
g~rende; en tredobling af en figur, 
f. .eks. anbragt: 2, I, var yderst almin
delig i middelalderens heraldik. At 
der maske findes en anden heraldisk 
forklaring pa, at Albrekt netop valgte 
tre kroner, skal jeg senere vende til
bage tiI. 

Leopardkrone-teorien 

Endelig skal na::vnes en overordentlig 
interessant og med stor skarpsindighed 
fremsat hypotese af Hans Toll om, at 
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6. Rigsklemmen fra 1439. Afstøbning efter 
sølvstampen. Statens histm'iska museum, 

Stockholm. 

Sankt Eriks-teorien 

Som en udlØber af Uppsala-teorierne 
må nævnes den af Harald Fleetwood 
fremsatte hypotese, hvorefter de tre 
kroner skulle udgØre Sankt Eriks hel
genvåben. Fleetwoods ræsonnement 
kan kort gengives således: Stockholm 
stad, der var underlagt Uppsala i kir
kelig henseende, optog 1376 Uppsala
helgenens kronede hoved i sit skjold 
(figur 5), og det var derfor naturligt, 
at svenskerne, da de under Engelbrekts 
ledelse rejste sig mod den fremmede 
undertrykkelse, kombinerede de to mo
tiver: Sankt Erik selv og de tre kro
ner. Den bek,endte rigsklemme fra 
1439 viste som nationalt symbol tre
kronervåbenet i skjold båret af Erik 
den Hellige (figur 6). 

Denne teori er blevet imØdegået af 
A. Berghman, Carl R. af Ugglas og 
Nils Ludvig Rasmusson. Udover det 
heraldisk meget tvivlsomme begreb 
»helgenvåbenc viser Stockholm stads
sigiIs historie med al tydelighed, at det 
kronede hoved heri alene kan opfattes 
som et kronet kongehoved og ikke som 
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Sankt Eriks hoved_ Stockholm stads 
sigil viser 1296 en borg med to tårne; 
i et sigil fra 1326 er dette ændret til 
et stiliseret bybillede. Det kronede 
kongehoved, der blev indsat i stads
sigillet fra 1376, blev imidlertid i slut
ningen af 1400-tallet afløst af en en
kelt krone i skjoldet (figur 7) - et 
heraldisk prægnant våben symbolise
rende Stockholm som kongelig resi
densstad. Desværre blev dette våben 
ikke bibeholdt af en heraldisk ukyn
dig, romantisk eftertid. 

Kongesymbol-teorien 
Hans Hildebrand fremsatte allerede i 
1884 efter alle fortidens mere eller 
mindre romantiske og snØrklede tan
kegange den enkle heraldiske tanke, 
at Albrekt af Mecklenburg simpelthen 
valgte kronen som symbol på den ny
vundne værdighed, kongemagten. Til 
denne tanke sluttede Arvid Berghman 
sig siden, og den forekommer stadig i 
sin renhed den eneste fremsatte teori, 
mod hvilken der ikke kan rettes reelle 
indvendinger .. 

En krone var i middelalderen - og 
er det også i nutiden - både på mØnt 
og sigil et alment kendt og kendeligt 
symbol på kongen eller kongemagten. 
Om der anvendtes en eller flere kroner, 
er i denne sammenhæng mindre af
gØrende; en tredobling af en figur, 
f. .eks. anbragt: 2, l, var yderst almin
delig i middelalderens heraldik. At 
der måske findes en anden heraldisk 
forklaring på, at Albrekt netop valgte 
tre kroner, skal jeg senere vende til
bage til. 

Leopardkrone-teorien 

Endelig skal nævnes en overordentlig 
interessant og med stor skarpsindighed 
fremsat hypotese af Hans Toll om, at 



de tre kroner er identiske med kroner
ne pa hovederne af de tre leoparder i 
Erik 11. Erikssons og Valdemar Bir
gerssons sigiller fra henholdsvis 1224 
og 1253 (figur 8), hvilke kroner efter 
den sidstmevnte konges afsa:ttelse skul
le va:re blevet .vakante«; de skulle 
med en vis regalret va:re tilfaldet Sve
riges konge, og det skuIle va:re dem som 
Albrekt satte i sit skjold. F~rste skridt 
til overtagelse af de vakante kroner 
tilskriver forfatteren Magnus Ladulas, 
V;ildemar Birgerssons broder, som satte 
dem i sigiHeltet omkring sla:gtsskjoldet 
med Folkungel~ven (figur 3). 

Teorien er fascinerende, men na:
sten for udspekuleret til, at man helt 
t~r ga ind for den. Kronen kunne jo 
teoretisk set lige sa godt va:re afledet 
fra det kronede vabendyr (tyrehovedet) 
i Mecklenburgs vaben. Men det er ikke 
muligt at modbevise teorien heraldisk. 

Hellig tre konger-teorien 

Heribert Seitz har i sit va:rk anskuet 
det gamle problem ud fra en helt ny 
og bredere, eW'opceisk synsvinkeL Seitz' 
bog - der i sit ydre udstyr med dets 
smukke plancher viI gla:deenhver bi-

7. Stockholm stads sigil Ira slutningen at 
1400·tallet. Riksarkivet, Stockholm. 

Sveriges tre kmner 

8. Erik 11 . Erikssons kontrasigil1224. Etter 
Fleetwood I, 1936. 

bliofil - fortjener stor opma:rksomhed 
allerede pa grund af dens fors\6g pa 
at indplacere et heraldisk element i 
en st\6rre kulturhistorisk sammenha:ng. 
Nordisk heraldik har i alt for stor ud
stra:kning fors\6mt mulighederne for at 
supplere sit sparsomme middelalderlige 
kildemateriale med materiale fra uden
landske arkiver samt det stof, der lig
ger gemt i den europa:iske midsiel
alders litteratur, kunsthistorie og etno
logi. Der gemmer sig her utvivlsomt 
store va:rdier for nordisk heraldik, som 
alene kan frugtbarg~res ved historiske 
parallelstudier. 

Seitz' hypotese - som han se Iv ud
f\6rlig har fremf\6rt i dette tidsskrift 
nr. 2, 1960, side 60-72 - kan kort 
gengives saledes: En unders\6gelse af 
1200- og 1300-tallets europa:iske kul
turmilieu viser, at tre kroner ikke alene 
er en svensk fore tee lse, men at de og
sa forekommer i Koln, Frankrig, Dan
mark, England, Irland, Polen og Boh
men, og her isa:r som symbol pa de 
hellige tre konger. Ogsa den niiddel
alderlige sagnkreds omkring Sankt 
Edmund og kong Artur har anvendt 
dette symboL Om styrken af folke-
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de tre kroner er identiske med kroner
ne på hovederne af de tre leoparder i 
Erik ll. Erikssons og Valdemar Bir
gerssons sigiller fra henholdsvis 1224 
og 1253 (figur 8), hvilke kroner efter 
den sidstnævnte konges afsættelse skul
le være blevet .vakante«; de skulle 
med en vis regal ret være tilfaldet Sve
riges konge, og det skuIle være dem som 
Albrekt satte i sit skjold. FØrste skridt 
til overtagelse af de vakante kroner 
tilskriver forfatteren Magnus Ladulås, 
V;lldemar Birgerssons broder, som satte 
dem i sigi.lfeltet omkring slægtsskjoldet 
med FolkungelØven (figur 3). 

Teorien er fascinerende, men næ
sten for udspekuleret til, at man helt 
tør gå ind for den. Kronen kunne jo 
teoretisk set lige så godt være afledet 
fra det kronede våbendyr (tyrehovedet) 
i Mecklenburgs våben. Men det er ikke 
muligt at modbevise teorien heraldisk. 

Hellig tre konger-teorien 

Heribert Seitz har i sit værk anskuet 
det gamle problem ud fra en helt ny 
og bredere, eW'opæisk synsvinkeL Seitz' 
bog - der i sit ydre udstyr med dets 
smukke plancher vil glæde enhver bi-

7. Stockholm stads sigil fra slutningen af 
1400·tallet. Riksarkivet, Stockholm. 

Sveriges tre kmner 

8. Erik 11 . Erikssons kontrasigil1224. Efter 
Fleetwood I, 1936. 

bliofil - fortjener stor opmærksomhed 
allerede på grund af dens forsØg på 
at indplacere et heraldisk element i 
en større kulturhistorisk sammenhæng. 
Nordisk heraldik har i alt for stor ud
strækning forSØmt mulighederne for at 
supplere sit sparsomme middelalderlige 
kildemateriale med materiale fra uden
landske arkiver samt det stof, der lig
ger gemt i den europæiske midsiel
alders litteratur, kunsthistorie og etno
logi. Der gemmer sig her utvivlsomt 
store værdier for nordisk heraldik, som 
alene kan frugtbargØres ved historiske 
parallelstudier. 

Seitz' hypotese - som han selv ud
fØrlig har fremfØrt i dette tidsskrift 
nr. 2, 1960, side 60-72 - kan kort 
gengives således: En undersØgelse af 
1200- og 1300-tallets europæiske kul
turmilieu viser, at tre kroner ikke alene 
er en svensk foreteelse, men at de og
så forekommer i KaIn, Frankrig, Dan
mark, England, Irland, Polen og Bah
men, og her især som symbol på de 
hellige tre konger. Også den middel
alderlige sagnkreds omkring Sankt 
Edmund og kong Artur har anvendt 
dette symboL Om styrken af folke-
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Ernst Verwohlt 

troen pa de hellige tre kongers magi
ske kraft giver de middelalderlige bil
ledkalendere vidnesbyrd. Hele dette 
fintmaskede net kan spores tilbage til 
de hellige tre kongers gray i Koln, 
IlVortil deres relikvier bIev overf~rt i 
1164. KOln, som siden 1263 har f~rt de 
tre kroner i sit byvaben, notorisk som 
symbol pa de hellige tre konger (figur 
9), blev et ber~mt valfartssted, hvorfra 
symbolet spredtes ud over Europa. 

Dette st~rste a£snit i Seitz' bog frem
drager v;erdifuldt kulturhistorisk stof, 
der er udm;erket og interessant doku
menteret. Vanskeligere bliver det imid
lertid at f~lge Seitz, nar han under 
henvisning til den religi~se symboliks 
store betydning i middelalderen drager 
den konklusion, at nar de tre kroner 
ude i Europa bevislig i mange tilf;elde 
udg~r et symbol pa de hellige tre kon
ger, ma de vel ogsa g~re det samme i 
det svenske rigsvaben. 

9. K6lns byvdben. Mur-detalje Ira midten 
at 1300-tallet. Etter Seitz. 
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Hvis Sverige havde haft disse tre kon
ger som sine specielle skytshelgener, 
havde sagen v;eret klar, men dette fore
ligger der ingen holdepunkter for. 
Hellig tre konger-motivet anvendtes pa 
den tid i mindst lige sa stor udstr;ek
ning i Danmark og Norge som i Sve
rige. Og selv om de tre kroner i mange 
tilf;elde i Europa udg~r et symbol for 
de hellige tre konger, er det vel ikke 
tvingende n~dvendigt, at de ogsa abso
lut g~r det i det svenske rigsvaben. 
Fra et heraldisk synspunkt kan de tre 
kroner lige sa godt betegne en konge. 
Figurernes antal er i heraldiken ikke 
afg~rende for symbolindholdet; for
malet er skjoldets udfyldning. 

Endvidere er det - som allerede 
fremh;evet af A. Berghman - vanske
ligt at fa Albrekts sekret med kun en 
krone til at passe med hellig tre kon
ger-teorien, hvor tretallet ma v;ere af 
fundamental betydning. 

Endelig indeholder Albrekts tre
kronersigil andre symbolske elementer, 
der kunne antyde, at denne konge som 
skytshelgen har haft ikke de hellige 
tre konger, men Johannes DrfJberen. 
Hjelmen i sigillet er nemlig pa begge 
sider flankeret af et sk;egget mands
hoved anbragt i et cirkelrundt fad-lig
nende felt. Disse hoveder kan ganske 
vist v;ere blot dekorative figurer, men 
de indtager en meget fremtr;edende 
plads i sigillet, og tanken ligger da 
snublende n;er, at figurerne viser et 
sakaldt Johannesfad (et fad med Jo
hannes D~berens afhuggede hoved), 
der var middelalderens symbol for 
denne helgen. 

Netop i 1300-tallet blev Johannes 
D~beren st;erkt dyrket som skytshelgen 
mod hoved- og halssygdomme. Pa hel
genens f~dselsdag (Sankt Hansdag, den 
24. juni) blev et Johannesfad af pr;e
sterne svunget over de troendes hove
der som beskyttelse mod disse sygdom-

Ernst Verwohlt 

troen på de hellige tre kongers magi
ske kraft giver de middelalderlige bil
ledkalendere vidnesbyrd. Hele dette 
fintmaskede net kan spores tilbage til 
de hellige tre kongers grav i Kaln, 
hvortil deres relikvier blev overfØrt i 
1164. KOln, som siden 1263 har fØrt de 
tre kroner i sit byvåben, notorisk som 
symbol på de hellige tre konger (figur 
9), blevet berØmt valfartssted, hvorfra 
symbolet spredtes ud over Europa. 

Dette stØrste afsnit i Seitz' bog frem
drager værdifuldt kulturhistorisk stof, 
der er udmærket og interessant doku
menteret. Vanskeligere bliver det imid
lertid at fØlge Seitz, når han under 
henvisning til den religiØse symboliks 
store betydning i middelalderen drager 
den konklusion, at når de tre kroner 
ude i Europa bevislig i mange tilfælde 
udgØr et symbol på de hellige tre kon
ger, må de vel også gØre det samme i 
det svenske rigsvåben. 

9. Kains byvdben. Mur-detalje fra midten 
af 1300-tallet. Efter Seitz. 
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Hvis Sverige havde haft disse tre kon
ger som sine specielle skytshelgener, 
havde sagen været klar, men dette fore
ligger der ingen holdepunkter for. 
Hellig tre konger-motivet anvendtes på 
den tid i mindst lige så stor udstræk
ning i Danmark og Norge som i Sve
rige. Og selvom de tre kroner i mange 
tilfælde i Europa udgØr et symbol for 
de hellige tre konger, er det vel ikke 
tvingende nØdvendigt, at de også abso
lut gØr det i det svenske rigsvåben. 
Fra et heraldisk synspunkt kan de tre 
kroner lige så godt betegne en konge. 
Figurernes antal er i heraldiken ikke 
afgØrende for symbolindholdet; for
målet er skjoldets udfyldning. 

Endvidere er det - som allerede 
fremhævet af A. Berghman - vanske
ligt at få Albrekts sekret med kun en 
krone til at passe med hellig tre kon
ger-teorien, hvor tretallet må være af 
fundamental betydning. 

Endelig indeholder Albrekts tre
kronersigil andre symbolske elementer, 
der kunne antyde, at denne konge som 
skytshelgen har haft ikke de hellige 
tre konger, men Johannes DØberen. 
Hjelmen i sigillet er nemlig på begge 
sider flankeret af et skægget mands
hoved anbragt i et cirkelrundt fad-lig
nende felt. Disse hoveder kan ganske 
vist være blot dekorative figurer, men 
de indtager en meget fremtrædende 
plads i sigillet, og tanken ligger da 
snublende nær, at figurerne viser et 
såkaldt Johannesfad (et fad med Jo
hannes DØberens afhuggede hoved), 
der var middelalderens symbol for 
denne helgen . 

Netop i 1300-tallet blev Johannes 
DØberen stærkt dyrket som skytshelgen 
mod hoved- og halssygdomme. På hel
genens fØdselsdag (Sankt Hansdag, den 
24. juni) blevet Johannesfad af præ
sterne svunget over de troendes hove
der som beskyttelse mod disse sygdom-



me, ligesom Johannesfade blev lagt pa 
altrene til helgenens <er,e. En kirkelig 
fest for J ohannes' halshuggelse blev 
afholdt den 29. august. 

Desv<erre kendes Albrekts f\6dsels
dato ikke. Hvis han var f\6dt pa en af 
disse helgendage, kunne der ikke v<ere 
tvivl om motivvalget; nu ma sp\6rgs
m:'Uet sta hen. 

Trods disse kritiske bem<erkninger 
til visse heraldiske synspunkter i Seitz' 
bog skal den varmt anbefales som inde
holdende en udm<erket ind£\6ring i tre 
kroner-problemet, selv om dette, heral
disk set, forekommer at v<ere meget en· 
sidigt belyst. 

ForIog pa en konkluIion 

Af det forega·ende fremgar det med al 
mulig tydelighed, at der ikke er brist 
pa teorier til forklaring af trekroner
vabenets oprindelse. Sp\6rgsmalet er 
herefter, l1Vilken eller hvilke man ud 
a£ de mange skal foretr<ekke som given
de den bedste eller rimeligste hemldi
ske forklaring pa problemet. Nogen 
endegyldig symbol-teori kan eftertiden 
n<eppe opstille, al den stund vi her 
arbejder med symboler, der havde de
res st;:erkeste levekraft for 600 ar siden, 
og hvis magt over sindene i dag ikke 
har samme styrke som dengang; vur
deringen viI altid have en subjektiv 
karakter. 

Afg\6rende for en vurdering af teori
erne ma det derfor formentlig v<ere, 
at disse kan harmonere med datidens 
(ikke nutidens) hemldiske s<edvane, 
som vi kender den fra middelalderens 
\6vrige heraldiske kildemateriale. Efter
tiden har utvivlsomt v<eret alt for til
b\6jelig til at l<egge for megen symbolik 
i middelalderens heraldiske f<enome
ner. Lad os derfor anskue forholdene 
rent hemldisk, som de forela, da Al
brekt af Mecklenburg skulle v<elge et 

Sveriges tre kroner 

10. Albrekt at Mecklenbw"gs sigil med kon
tmsigil. Tegning i Vitterhetsakademiens 
samlinger at et nu f9delagt sigil. Etter 

Fleetwood 11, 1942. 

vabenm<erke for sit nyvundne konge
d\6mme. 

Det matte anses for politisk udeluk
ket, at han som konge af Sverige alene 
f\6rte sit f<edrene vaben, det hertugelige 
mecklenburgske: i guld et kronet tyre
hoved, eller de af ham senere f\6rte 
skjolde, det ene med Schwerins vaben: 
delt af r\6dt og gult, det andet med 
Rostocks vaben: i blat felt en grif a£ 
guld, med det mecklen burgske tyre
hoved som hjelmtegn. Folkungevabe
net var hans m\6drene vaben, og det 
ville der efter middelalderens faktiske 
heraldiske brug normalt intet have 
v<eret til hinder for at antage; men og
sa dette var vel politisk udelukket, da 
han jo var kommet til magten ved at 
fordrive Folkungerne. Derimod matte 
det v<ere muligt pa en eller anden ma
de at kombinere disse vabener. Meget 
tyder da ogsa pa, at dette har v<eret 
fors\6gt af Albrekt ved hans tronbesti
gelse. Fleetwood gengiver i »Svenska 
Medeltida Kungasigill« to tegninger i 
Vitterhetsakademiens samlinger af et 
nu 9Sdelagt sigil, der if\6lge omskriften 
har tilh\6rt Albrekt som konge af Sve
rige (figur 10). SigiUet viser pa den 
ene side Folkungevabenet og pa den 
anden Schwerins og Rostocks vabener 
med Mecklenburgs hjelmprydeIser: det 
kronede tyrehoved. 

Af politiske grunde har Albrekt for
mentlig meget hurtigt mattet opgive 
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me, ligesom ]ohannesfade blev lagt på 
altrene til helgenens ær,e. En kirkelig 
fest for ] ohannes' halshuggeise blev 
afholdt den 29. august. 

Desværre kendes Albrekts fØdsels
dato ikke. Hvis han var fØdt på en af 
disse helgendage, kunne der ikke være 
tvivl om motivvalget; nu må spØrgs
målet stå hen. 

Trods disse kritiske bemærkninger 
til visse heraldiske synspunkter i Seitz' 
bog skal den varmt anbefales som inde
holdende en udmærket indfØring i tre 
kroner-problemet, selvom dette, heral
disk set, forekommer at være meget en· 
sidigt belyst. 

Forsøg på en konklusion 

Af det foregående fremgår det med al 
mulig tydelighed, at der ikke er brist 
på teorier til forklaring af trekroner
våbenets oprindelse. SpØrgsmålet er 
herefter, hvilken eller hvilke man ud 
af de mange skal foretrække som given
de den bedste eller rimeligste heraldi
ske forklaring på problemet. Nogen 
endegyldig symbol-teori kan eftertiden 
næppe opstille, al den stund vi her 
arbejder med symboler, der havde de
res stærkeste levekraft for 600 år siden, 
og hvis magt over sindene i dag ikke 
har samme styrke som dengang; vur
deringen vil altid have en subjektiv 
karakter. 

AfgØrende for en vurdering af teori
erne må det derfor formentlig være, 
at disse kan harmonere med datidens 
(ikke nutidens) heraldiske sædvane, 
som vi kender den fra middelalderens 
Øvrige heraldiske kildemateriale. Efter
tiden har utvivlsomt været alt for til
bØJelig til at -lægge for megen symbolik 
i middelalderens heraldiske fænome
ner. Lad os derfor anskue forholdene 
rent heraldisk, som de forelå, da Al
brekt af Mecklenburg skulle vælge et 

Sveriges tre kroner 

10. Albrekt af Mecklenbw"gs sigil med kon
tmsigil. Tegning i Vitterhetsakademiens 
samlinger af et nu ødelagt sigil. Efter 

Fleetwood Il, 1942. 

våbenmærke for sit nyvundne konge
dØmme. 

Det måtte anses for politisk udeluk
ket, at han som konge af Sverige alene 
fØrte sit fædrene våben, det hertugelige 
mecklenburgske: i guld et kronet tyre
hoved, eller de af ham senere fØrte 
skjolde, det ene med Schwerins våben: 
delt af rØdt og gult, det andet med 
Rostocks våben: i blåt felt en grif af 
guld, med det mecklen burgske tyre
hoved som hjelmtegn. Folkungevåbe
net var hans mØdrene våben, og det 
ville der efter middelalderens faktiske 
heraldiske brug normalt intet have 
været til hinder for at antage; men og
så dette var vel politisk udelukket, da 
han jo var kommet ti! magten ved at 
fordrive Folkungerne. Derimod måtte 
det være muligt på en eller anden må
de at kombinere disse våbener. Meget 
tyder da også på, at dette har været 
forsØgt af Albrekt ved hans tronbesti
gelse. Fleetwood gengiver i »Svenska 
Medeltida Kungasigill« to tegninger i 
Vitterhetsakademiens samlinger af et 
nu Ødelagt sigi!, der ifØlge omskriften 
har tilhØrt Albrekt som konge af Sve
rige (figur IO). SigiUet viser på den 
ene side Folkungevåbenet og på den 
anden Schwerins og Rostocks våbener 
med Mecklenburgs hjelmprydelser: det 
kronede tyrehoved. 

Af politiske grunde har Albrekt for
mentlig meget hurtigt måttet opgive 
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Ernst Verwohlt 

denne kombination af Folkungernes 
vaben og sit eget udenlandske vaben 
- men hvad skulle han sa s;ette i ste
det, for at tilfredsstille dette kritiske 
folk, som han var blevet konge for? 

Hvad var heraldisk simplere end at 
erstatte det tidligere »sammensatte« 
vaben med et enkelt symbol for den 
nyvundne kongev;erdighed: Kronen, 
som han maske i tilgift kunne udlede 
ved en heraldisk simplificering af sine 
f;edrene og m~drene vabener, idet 
vabendyrene bade i Folkungernes og 
Mecklenburgs vabener er kronede, 
ligesom begge'vabeners hjelmtegn in
deholder kroner. 

Meget tyder pa, at Fleetwood har 
ret i den af ham i »Kungasigill« frem
satte formodning om, at vabenet med 
en krone er ;eldre end trekronervabe
net. At det tilf;eldigvis er opbevaret 
vedh;eftet et yngre dokument (1376) 
end det ;eldste opbevarede trekroner
sigil (1364), kan selvsagt ikke v;ere af
g~rende i denne forbindelse. 

Udviklingen fra en til tre kroner er 
heraldisk set en forbedring. En sam
mens tilling af tre ens billeder for 
bedre at udfylde vabenfeltet var yderst 
s<edvanlig i middelalderens heraldik. 
Og det blev altsa denne sammens;et
ning, Albrekt ti,Jsidst bestemte sig for. 
Der kan have ligget et religi~st sym
bol heri. Det beh~ver imidlertid ikke 
at have v;eret tilf;eldet. Udviklingen 
kan maske have v;eret sammenfaldende 
med en overlevering i forbindelse med 
Sankt Eriks tilknytning til tre kroner. 

Endelig skal der peges pa et for hold, 
som maske har v;eret medvirkende til 
det endelige valg af tre kroner. 

Vi er i den lykkelige situation at eje 
en svensk vabenbog, Bergshammar
vabenbogen, der er blevet til just efter 
at Folkungesl;egten var oph~rt med at 
regere, og de tre kroner var indf~rt i 
rigsvabenet. Vabenbogen gengiver sa-
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11. TI·ekronervabenet og Folkungevabenet 
i Bergshammar-vabenbogen tra Albrekt at 
Mecklenburgs tid. Riksarkivet, Stockholm. 
Efter U.Lindgren: Heraldik i svenska For-

tattningar, 1951. 

vel det gamle Folkungevaben som 
Albrekts trekronervaben, begge med 
hjelmtegn. 

Bergshammar-vabenbogen (Codex 
Bergshammar - opkaldt efter det gods 
i Sverige, hvor handskriftet blev op
bevaret, indtil det i 1933 blev erhver
vet af det svenske rigsarkiv) er udf~r
ligt omtalt af professor Gottfrid Carls
son i svensk Personhistorisk Tidskrift 
1951, side 39-49. Carlsson formener, 
at bogen er en turnerbog, redigeret af 
en af de herolder, der deltog i den 
store turnering, som Albrekt af Meck
lenburg afholdt i Wismar 1386. 

I et till;eg til en anden vabenbog, 
Bellenville-vabenbogen, i Bibliotheque 
Nationale, Paris (manuscript Fr. 5320), 
der ikke er publiceret, men som den 
franske heraldiker Paul Adam har hen
ledt mln opm;erksomhed pa, findes en 

Ernst Verwohlt 

denne kombination af Folkungernes 
våben og sit eget udenlandske våben 
- men hvad skulle han så sætte i ste
det, for at tilfredsstille dette kritiske 
folk, som han var blevet konge for? 

Hvad var heraldisk simplere end at 
erstatte det tidligere »sammensatte« 
våben med et enkelt symbol for den 
nyvundne kongeværdighed: Kronen, 
som han måske i tilgift kunne udlede 
ved en heraldisk simplificering af sine 
fædrene og mØdrene våbener, idet 
våbendyrene både i Folkungernes og 
Mecklenburgs våbener er kronede, 
ligesom begge' våbeners hjelmtegn in
deholder kroner. 

Meget tyder på, at Fleetwood har 
ret i den af ham i »Kungasigill« frem
satte formodning om, at våbenet med 
en krone er ældre end trekronervåbe
net. At det tilfældigvis er opbevaret 
vedhæftet et yngre dokument (1376) 
end det ældste opbevarede trekroner
sigil (1364), kan selvsagt ikke være af
gØrende i denne forbindelse. 

Udviklingen fra en til tre kroner er 
heraldisk set en forbedring. En sam
menstilling af tre ens billeder for 
bedre at udfylde våbenfeltet var yderst 
sædvanlig i middelalderens heraldik. 
Og det blev altså denne sammensæt
ning, Albrekt ti,Jsidst bestemte sig for. 
Der kan have ligget et religiØst sym
bol heri. Det behØver imidlertid ikke 
at have været tilfældet. Udviklingen 
kan måske have været sammenfaldende 
med en overlevering i forbindelse med 
Sankt Eriks tilknytning til tre kroner. 

Endelig skal der peges på et forhold, 
som måske har været medvirkende til 
det endelige valg af tre kroner. 

Vi er i den lykkelige situation at eje 
en svensk våbenbog, Bergshammar
våbenbogen, der er blevet til just efter 
at Folkungeslægten var ophØrt med at 
regere, og de tre kroner var indfØrt i 
rigsvåbenet. Våbenbogen gengiver så-
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11. T!·ekronervåbenet og Folkungevåbenet 
i Bergshammar-våbenbogen fra Albrekt af 
Mecklenburgs tid. Riksarkivet, Stockholm. 
Efter U.Lindgren: Heraldik i svensk a For-

fattningar, 1951. 

vel det gamle Folkungevåben som 
Albrekts trekronervåben, begge med 
hjelmtegn. 

Bergshammar-våbenbogen (Codex 
Bergshamrnar - opkaldt efter det gods 
i Sverige, hvor håndskriftet blev op
bevaret, indtil det i 1933 blev erhver
vet af det svenske rigsarkiv) er udfØr
ligt omtalt af professor Gottfrid Carls
son i svensk Personhistorisk Tidskrift 
1951, side 39-49. Carlsson formener, 
at bogen er en turnerbog, redigeret af 
en af de herolder, der deltog i den 
store turnering, som Albrekt af Meck
lenburg afholdt i Wismar 1386. 

I et tillæg til en anden våbenbog, 
Bellenville-våbenbogen, i Bibliotheque 
Nationale, Paris (manuscript Fr. 5320), 
der ikke er publiceret, men som den 
franske heraldiker Paul Adam har hen
ledt min opmærksomhed på, findes en 



fortegnelse over deltagerne i denne 
turnering. Det oplyses endvidere, at 
turneringen blev ledet af en herold, 
der var ikla:dt en vabenkjole »d'azure 
a trois couronnes d'or«, altsa det sven
ske trekronervaben. 

Jeg anser det for na:sten givet, at vi 
her star over for ophavsmanden til 
Bergshammar-vabenbogen, og det er da 
naturligt at se na:rmere pa, hvorledes 
den tids fornemste svenske heraldiker, 
hvis embedsdragt selv var prydet med 
trekronervabenet, gengiver henholds
vis Folkungevabenet og trekronervabe
net (figur ll). 

Folkungevabenet, der betegnes som 
»die oude (= gamle) wapen van Swe
den«, er gengivet med en kronet hjelm, 
hvorfra opstiger to gyldne vesselhorn, 
prydet med seks bIa faner, hvori tre 

Sveriges tre kroner 

peelvis stillede gyldne kroner. Trekro
nervabenet (betegnet .die conine van 
Sweden«) er gengivet med et hjelmtegn 
bestaende af to (konge)arme i herme
linsfol'ede, bla og gule a:rmer, holden
de en gylden krone, hvorfra opstiger 
en fjerbusk. 

Det fremgar saledes af den ne vaben
bog, at bla faner med tr·e gyldne kro
ner anvendtes allerede af Folkunge
sla:gten, og at dette speeielt fremha:ves 
af Albrekts egen herold. Denne om
sta:ndighed har sikkert va:ret medbe
stemmende ved Albrekt af Meeklen
burgs endelige valg af de tre kroner 
som skjoldma:rke; som hjelmtegn har 
han valgt den tidligere f~ne enkelte 
krone, og dette symbol pa sit nye kon
ged~mme har han understreget ved at 
lade det blive holdt af to kongearme. 
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fortegnelse over deltagerne i denne 
turnering. Det oplyses endvidere, at 
turneringen blev ledet af en herold, 
der var iklædt en våbenkjole »d'azure 
a trais couronnes d'ar«, altså det sven
ske trekronervåben. 

Jeg anser det for næsten givet, at vi 
her står over for ophavsmanden til 
Bergshammar-våbenbogen, og det er da 
naturligt at se nærmere på, hvorledes 
den tids fornemste svenske heraldiker, 
hvis embedsdragt selv var prydet med 
trekronervåbenet, gengiver henholds
vis Folkungevåbenet og trekronervåbe
net (figur Il). 

Folkungevåbenet, der betegnes som 
»die oude (= gamle) wapen van Swe
den«, er gengivet med en kronet hjelm, 
hvorfra opstiger to gyldne vesselhorn, 
prydet med seks blå faner, hvori tre 

Sveriges tre kroner 

pælvis stillede gyldne kroner. Trekro
nervåbenet (betegnet .die coninc van 
Sweden«) er gengivet med et hjelmtegn 
bestående af to (konge)arme i herme
linsfol'ede, blå og gule ærmer, holden
de en gylden krone, hvorfra opstiger 
en fjerbusk. 

Det fremgår således af denne våben
bog, at blå faner med tr-e gyldne kro
ner anvendtes allerede af Folkunge
slægten, og at dette specielt fremhæves 
af Albrekts egen herold. Denne om
stændighed har sikkert været medbe
stemmende ved Albrekt af Mecklen
burgs endelige valg af de tre kroner 
som skjoldmærke; som hjelmtegn har 
han valgt den tidligere fØrte enkelte 
krone, og dette symbol på sit nye kon
gedØmme har han understreget ved at 
lade det blive holdt af to kongearme. 
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