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Rigens Skatmester, Hr. Hannibal Se·
efteraret 1662 af sin
hested, blev i efteråret
kongelige svoger, Frederik Ill,
III, som
overordentlig gesa ndt sendt til Frank·
rig, England og Holland ; i denne
egenskab opholdt han sig fra okto·
ber 1662 til november 1063
lli63 ved d et
fransk e hof i Paris. Det lykkedes ham
her, som den dygtige, smidige og char·
merende forhandler han var, at vinde
kong Louis XIV's
XlV's personlige venskab.
Allerede i februar 1663 undertegnede
han en handelsoverenskomst med
Frankrig, og den 3. august samme år
ar
satte han kron en på
pa værket
va::rket ved afslut·
ningen af en for Danmark særdeles
sa::rdeles
milita::rtraktat.
fordelagtig militærtraktat.
Allerede i april havde Louis XIV
givet Sehested et bevis
be vis på
pa sit venskab
ved at ophØje
oph9lje ham i den franske greve·
stand. Desværre
Desva::rre er det originale greve·
patent gået
gaet tabt. Det kendes dog i
afskrift i d et Kg!.
Kgl. Bibliotekl),
Bibliotek 1 ) , lige·
som det er gengivet in extenso i Ty·
cho d e Hofmans Danske Ad elsmænd
elsma::nd
(1779).
Om d et til greveværdigheden
greveva::rdigheden knyt·
tede våben
vliben siger patentet
patentet:: Lettres
p atentes donn ees par Louis XIV au
Sieur H annibal d e Sehested, Ambas·
sadeur extraordinaire du Roi de Da·
nemark Itit la cour de France, d e d eco·
rer ses Armoiries d'un chef d 'azur a
trois fleurs
Heurs de Lis d 'or posees en fasce
& de porter le nom et titre de Comte.«
Om hjælmtegn
hja::lmtegn og eventuelle skjold·
holdere indeholder patentet derimoc1
derimod
kun fØlge
f9llge nde mere svævende
sva::vende passus:
» • • . • & de les employer aux maniere

accoutumee aux ornemens
ornernens qui
gui doivent
accompagner l'Ecu des Armes .. . . «
Denne mangel skulle imidlertid
snart blive afhjulpet, idet Louis XIV
den 21. august 1663 skrevet
skrev et person·
ligt brev 2 ) til Sehested, som i meget
yen·
smigrende og elegant tournercde ven·
dinger giver udtryk for d en franske
konges anerkendelse af Sehesteds ind·
sats under de nu så
sa heldigt tilende·
bragte traktatforhandlinger. Som syrn·
sym·
bol på
pa den union, der ved Sehesteds
mellemkomst er skabt mellem den
franske og den d anske kon ge, skal Se·
hested p åa sit grevevå
greveva ben som hjælm·
hja::lm·
f9lre en 19lve
lØve (Danmark) holdende
tegn fØre
HI je (Frankrig)
et skjold,
sk jold, h vori en IiI
klirde, samt som skj
sk joldhold
oldhold ere
og en kårde,

vd,ben i HalmarIS
Hofmam
J. Hannibal Sehest eds vå.ben
Danske Adelsmamds
Adelsmænds darlSke
damke udgave 1m
fm
1779.
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2. Fra Lexicon over adelige Familier i
Danmark, Norge og Hertttgd~mmerne,
Hertugdømmerne,
1787.

to 19>ver,
lØver, hver belagt på
pa brystet med
en lilje.
Dette grevelige våben
vaben er senere beskrevet og afbildet adskillige gange,
men mærkeligt
m<erkeligt nok aldrig
aid rig i en form ,
der i sin helhed blot nogenlunde er i
overensstemmelse med patentet sammenholdt med Louis XlV's
XIV's ovenciterede brev.
Hofmans opfattelse fremgår
fremgar af et
kobberstik, som findes såvel
savel i den førf9\rste, franske udgave af Danske Adelsm<e nd (1746) som i den senere, danmænd
ske udgave fra 1779 (figur l).
I). Hofman
ser altså
altsa ganske bort fra patentets ordma forstås
forstas
lyd, som vel umiddelbart må
derhen, at det gamle Sehestedske
r9>d rose omsat af tre
skjold (blåt,
(blat, en rØd
hvide sØblade)
s9>blade) skulle forsynes med et
blat skjoldhoved,
blåt
sk joldhoved, hvori tre gule liljer.
Det ligger nær
n<er at antage, at Hofman
i 1746, mindre end 100 ar
år efter Hannibal Sehesteds dØd,
d9>d, har haft sine
vabnet som sket
gTunde til at afbilde våbnet
- men herom senere.
I »Lexicon over adelige Familier i
Danmark, Norge og HertugdØmmerHertugd9>mmerne« (1787) gengives en anden version
ne.
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(figur 2) ledsaget af fØlgende
f9>lgende blasonering: .Ben<evnte
»Benævnte Hannibal Sehested
blev i April Maaned 1663 af Kong
Ludvig XIV optaget i den franske
Grevestand med fØlgende
f9>lgende Vaaben: et
blaat Skiold, hvorudi en rØd
r9>d Rose,
omsat med 3 SØlv
S9\lv SØblade,
S9>blade, ledsaget
foroven i Skioldhovedet, der ogsaa er
blaat, af tre jævnsides
j<evnsides satte Guld Lillier. Paa Skioldet tre Hielme, paa den
fØrste
f9>rste en guldkronet siddende Leopard, !TIed
med et draget Sværd
SV<erd i h9\jre
hØjre
Forkloe, og et blaat Skiold med en
Guld Lillie i venstre. Den anden og
treide Hielm er belagt med en af
blaat, SØlv
S9>lv og r9>dt
rØdt vexelviis deelt
Hielmkrands, af lwilken
hvilken opstaae ni
sorte Plumager. Skioldholdere ere to
guldkronede Guld LØver,
L9>ver, hver med et
blaat Skiold, hvori en Guld Lillie, paa
Brystet.« Her har man altså
Brystet..
altsa for skjoldets vedkommende nØjagtigt
n9>jagtigt fulgt patentets ordlyd, medens der er tilfØjet
tilf9\jet
yderligere to hjælme
hj<elme med »sorte plumager«; disse sidste kan utvivlsomt afledes af det uradelige Sehestedske
hjælmtegn: 5 sorte hejrefjer.
hj<elmtegn:
Fr9>ken Thyra Sehested, som i 1886
FrØken
skrev Hannibal Sehesteds biografi, omtaler naturligvis også
ogsa hans ophØjelse
oph9>jelse i
den franske greves
grevestand,
tand, og bringer en
farvelagt våbengengivelse
vabengengivelse (figur 3) »tilrettelagt af HI.
Hr. Archivassistent A.
Thiset som en Combination af Afbildningerne i Adelslexicon og Hofman,
Danske Adelsmænd«.
Adelsm<end«. Bortset fra selve
den kunstneriske udformning synes
Hofmans bidrag til denne kombination ikke stort, thi både
bade skjoldet og
hj<elmtegnene holder sig ret nær
hjælmtegnene
n<er til
.Adelslexicon«
»Adelslexicon« (figur 2).
At Thiset og Wittrup: Nyt Dansk
Adelslexicon (1904) gentager denne
blasonering kan vel ikke undre, ejheller at Storcks Vaabenbog, som blev
udgivet i tilslutning hertil, bringer en
tegning, der nogenlunde svarer til
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T. og W.'s blasonering (figur 4) - idet
man dog lægger
l<egger m<erke
mærke til, at sk joldholderne mangler skjoldet
skjolclet med liljen.
I sin Sehested-stamtavle i Danmarks
Ade!s Aarbog 1911 beskriver Thiset
Adels
vabnet ganske i overensstemmelse med
våbnet
sin nys mevnte
nævnte opfattelse.
I den seneste Sehested-stamtavle
(Danmarks Adels Aarbog 1954) omtaler Albert Fabritius den divergens, der
er mellem patentets beskrivelse og
Hofmans afbildning, og bringer en
farvelagt gengivelse af kobberstikket
hos Hofman.
En begrundelse for de forskellige
opfattelser af
a£ dette våben
vaben er det vel
sadan vil
viI
ikke muligt at give, og en sådan
fa Id ikke kunne betegnes
vel i hvert fald
g<ettev<erk.
som andet end gætteværk.
Ved et lykketræf
Iykketr<ef fik jeg for nogle år
ar
siden i Storeks
Storcks seglsamling i Rigsarkivet !6je
øje på
pa et segl (figur 5), der i det
store og hele svarede til Hofmans afbildning. Det sidder mellem Hannibal
Sehesteds og hans frue, »FrØken
»Fr!6ken Christiane«s segl, visende deres forbedrede
vabner af 1662. Desværre
våbner
Desv<erre er seglene i
samlingen ikke forsynede med provefa
niens-angivelse. For om muligt at få
en forestilling om, hvorvidt og i givet

3. Fra Thyra Sehesteds bog om Hannibal
Sehested, 1886. Bind 1 over for side 294.

4. Greve Sehested, fra Storcks Våbenbog,
Vilbenbog,
1910.

fald til hvilket brug Hannibal Sehested har benyttet sig af dette signet,
har jeg gennemgået,
gennemgaet, hvad der findes
af breve, rapporter og lignende fra
ham i årene
arene 1663-66, desværre
desvxrre uden
resultat.
Men ud fra dette, hidtil eneste
kendte, exemplar må
ma man vel have
lov til at slutte, at sådan
sadan har i hvert
fald Hannibal Sehested selv opfattet
op£attet
sit grevevaben,
grevevåben, og man kan vel også
ogsa
have begrundet formodning om, hvorfra Hofman har hentet sin opfattelse.
opfatte!se.
Hvorvidt Hannibal Sehested nogensinde har fået
faet den danske konges tilladelse til at fØre
f!6re grevetitel og -våben
-vaben
er uvist; at han i hvert fald har ansøgt
ans!6gt
herom, kan man slutte af fØlgende
f!6lgende sætsa:tning i et brev, som Louis XIV i denne
anledning skrev til den danske konge 3 : •... ee
ce qu'il n'a toutefois aeaceepte
cepte que sans la condition de votre
agrement.«
Denne ophØjelse
oph!6jelse har fået
faet }, heraldiske fØlgeT«,
f!6lgeT«, idet den grevelige familie
Wedells stammoder,
stammocler, Christiane Sehested, som blev gift med den fØrste
f!6rste lensgreve til Wedellsborg, var Hannibal
Schesteds eneste legitime barn. Hendes agnatiske efterkommere har (med
ganske enkelte undtagelser) fØrt
f!6rt det
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5. Hannibal Sehesteds
Sehesleds grevelige våben
vaben
hans eget
egel segl i Storcks Seglsamling
Rigsarkivel. Stærkt
Rigsarkivet.
Sla!rkl forst~rret.
forstørret.

grevelige Wedellske våben
vllben med tilfØjelse
f~jelse af 3 gule liljer i et blåt
bUll sk joldhoved, og har ombyttet snart den dextre, snart den sinistre skjoldholder
sk joldholder
(havfrue) med en gul lØve.
l~ve.
Familien støtter
st~tter disse ændringer
a:ndringer på
pll
fØlgende
f~lgende passager i Louis XIV's ovenna:vnte
nævnte to breve. nemlig: » . . je vous
donne & aux votres.
vatres. ilit perpetuite la
Qvalite. le Rang. le Nom. le Titre. &
les Prerogatives de Comte de mon
Roi"aume, avec la permission de deco-

22

rer vos Armes de trois Fleurs de Lis
en la maniere portee par les dites Lettres«2), og » .. de lui conferer le titre
et la dignite de Comte .... pour lui
et ses successeurs, males et femelles a
perpetuite .. «3).
SlIvidt vides har der aldrig været
Såvidt
va:ret
s~gt kongelig konfirmation på
pa disse
søgt
a:ndringer; men på
ændringer;
pll den anden side
har De Kongelige Ordeners Capitul i
hvert fald stiltiende godkendt disse;
thi af alle de våbenskjolde
vabenskjolde for »Hvide
Riddere« og Storkorsriddere af slægsla:gten, som er ophængt
opha:ngt i Ordenskapellet på
pa Frederiksborg. er der kun to i
overensstemmelse med det Wedellske
grevepatent af 1672, medens de Øvrige
~vrige
viser lil je-sk joldhovedet.
Men også
ogsll pll
på anden måde
made har disse
a:ndringer,
ændringer, omend indirekte, fået
flIet kon·
gelig anerkendelse. idet våbenpatentet
vabenpatentet
for baron Joachim Wedell-Wedellsborg, som ved tiltrædelsen
tiltra:delsen af familie·
godset Svenstrup i 1893 fik kongelig
bevilling til at forene det Neergaardvaben med sit eget. udske navn og våben
bUt skjoldhoved
trykke1igt angiver blåt
trykkeligt
med 3 gule liljer, og som sinister
skjoldholder
l~ve.
sk joldholder en kronet gul lØve.
Henvisninger:
lI .• 2. & 3. GI.
Cl. kgl. samling nr. 3088. 4to
(Kgl. Bibliotek).
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