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K0benhavn
København

Ved Sven Tito Achen
VINGARDSSTRÆDE i KØbenVINGARDSSTR.A:DE
K~ben
havn, mellem nr. 4 og 6, ligger
der
grapudset bygning, som ikke
del' en gråpudset
i det ydre skiller sig ud fra sine omtilh~rer stormagasinet
givelser. Huset tilhØrer
}]}Iagasin du Nord, der
del' anvender det
til lager og værksted.
va:rksted.
I sin nuværende
nuva:rende skikkelse går
gar byg·
ningen tilbage tilo.
til o . 1770-80, da den
skotskfØdte
skotskf~dte storkØbmand
stork~bmand John Brown
satte to etager på
pa det gamle hus, han
ca. tyve år
ar fØr
f~r havde kØbt
k~bt af grevinde
Ide Margrethe Reventlows arvinger.
Men dette, tidligere hus var meget
mege[
a:ldre. Det havde hvælvede,
hva:lvede, middelældre.
alderlige kældre,
ka:ldre, rester, mente man,
af kong Hans' vingård,
vingard, som havde givet strædet
stra:det navn. Hans regerede over
Danmark og Norge 1481-1513, og over
Sverige - hvor han kaldes Johan
J ohan 2. 1497-1501.
Husets historie går
gar imidlertid endnu
langt længere
la:ngere tilbage. Dette fremgik
fl'emgik
klart, da Magasin du Nord i 1938 og
igen 1942-43 lod bygningshistorikere
pa det. Resultatet af deres
del'es
se nærmere
na:l'mere på
unders~gelser foreligger i et værk
va:rk af
undersØgelser
Hans Henrik Engqvist, .Kong Hans'
vingard. En kØbenhavnsk
vingård.
k~benhavnsk gårds
gards historie gennem syv hundrede år«,
ar«, udsendt
1951. Medmindre andet bemærkes,
bema:rkes,
na:rva:rende
bygger oplysningerne i nærværende
artikel på
pa denne bog eller på
pa supplerende materiale s'o m dens forfatter
m.ed sjælden
sja:lden elskværdighed
elskva:rdighed har stillet
til rådighed.
r1i.d ighed. Billederne er reproduceret efter bogen.
I KØbenhavns
K~benhavns Østlige
~stlige udkant lå
la fra
1l00-tallets slutning en gård
1I00-tallets
gard som hed
(lJstergard.
Østergård. Muligvis er den opfØrt
opf~rt af
Absalon (dØd
(d~d 1201), det kan ikke afg~res, men i alle fald var de fØrste
f~rste
gØres,

I

dokumenterede ejere af gården
garden hans
efterfØlgere
efterf~lgere på
pa bispestolen i Roskilde.
Fol'modentlig i 1416 kom garden
Formodentlig
gården i
kong Erik af Pommern
Pommernss besiddelse, da
han inddrog KØbenhavn
K~benhavn under kronen, men senere, måske
maske under Christian 1., må
ma den være
va:re overdraget til
Benedikt van Ahlefeldt, som nemlig
i 1496 solgte den til kong Hans. I de
[~lgende år
ar var bygningen kg!. vinfølgende
gard samt mØntsted,
gård
m~ntsted, men i 1529 skænska:nkedes den af Frederik 1. t il Johan
Rantzau, og derefter var den i flere
£lere
forskellige adelsslægters
adelssla:gters eje, indtil
JJohn
ohn Brown kØbte
k~bte den i 1757. I 1500og 1600-tallet blev den gamle gård
gard
flere
Here gange ombygget, men IlVad
hvad del'
der
især
isa:r interesserer os her, er den store
ombygning eller snarere nyopfØrelse,
nyopf~relse ,
som fandt sted i l'400-tallet.
HOO-tallet.
va:ret
H vad enten bygherren har været
Erik af Pommern (konge indtil 1439),
Christoffer af Bayern (1440-48) eller
Christian 1. (1448-81) - Benedikt van
Ahlefeldt var det næppe
na:ppe - opfØrtes
opf~rtes
der omkring århundredets
arhundredets midte, ifØlif~l
snarel'e fØr
fr/Jr 1450 end efter,
ge Engqvist snarere
Østergårds grund en ny
p åa den gamle 0stergards
bygning, som efter dat idens forhold
hal' været
har
va:ret imponerende (se figur A).
Underetagen var hvælvet,
hva:lvet, medens hovedetagen rimeligvis har haft bjælkebja:lkeloft. Hver etage bestod, eller rettere
sagt:: består,
sagt
bestilr, af tre rum, to omtrent
kvadratiske, mod syd og midti, og et
mindre, i den nordlige ende. Den primære
ma:re adgang til hovedetagen var gennem dette mindre rum, ad den udvendige trappe. Fra dette forrum kom
man ind i midtrummet, og fra dette
igen til det sydligste rum, fra hvis to
sydvendte vinduer man sikkert har
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kunnet se ud over Amager og Sundet.
Nu kommer vi til heraldikken. Under arbejdet i hovedetagens midtrum
i 1940'erne opdagede bygningshistorikerne under det nuværende
nuv<erende puds rester af en kalkmalet vægdekoration,
v<egdekoration,
n<ermere undersØgelse
uriders9lgelse viste
som ved nærmere
besta af en dobbelt våben/rise,
vlibenfrise,
sig at bestå
kombineret med malede draperier (se
figur B). Frisen går
gar hele rummet
rundt; med fradrag af den plads som
optages af vinduer og dØre,
d9lre, må
ma den i
alt
aIt have omfattet 2 X ca. 75 = ca. ISO
våbenskjolde.
v ~lbenskjolde. Alle
AIle de skjolde man
fandt rester af i underste række
r<ekke var
sk joldem<erke og
kompletteret med skjoldemærke
hjelm, hvorimod de bevarede skjolde
øverste række
i 9lverste
r<ekke for stØrstedelens
st9lrstedelens vedkommende var tomme. I alt mener
Engqvist, at mellem
meIlem 90 og 100
IOD af friv<eret udfyldt. Af dissens skjolde har været
se er der bevaret brudstykker af IS.
Ogsa
Også de små
sma skjolde mellem
meIlem selve friv<eret
sen og draperiet synes at have været
tomme. Derimod sidder der på
pa den
nordre tværvæg
tv<erv<eg to symmetriske skjolde
sk jolde
over frisen, helt
heIt oppe under loftet
Ioftet
(dem vender vi tilbage tiI).
til).
_Hvad betyder nu disse skjoldefri-

ser? Hvad er det for en kreds af mænd,
m<end,
hvis våbner
vabner har prydet væggene,
v<eggene, og
hvad har de foretaget sig i Østergår0stergarsp9lrgsmaI; man
dens store hus? Det er spØrgsmål;
uV<egerIigt må
uvægerligt
ma stille
stiIIe sig; thi formålet
formalet
kan i alle
aIle tilfælde
tiIf<elde ikke alene have væv<eret at dekorere rummet på
pa en festlig
festIig
måde.«
made.«
»Man kunne tænke
t<enke sig, at våbnerne
vabnerne
var malet til
tiI minde om et vigtigt mØm9lde eller
eIler en større
st9lrre festIighed.
festlighed. EIler
Eller et
broderskab kan muligvis
muIigvis have holdt
hoIdt
til i bygningen. Den iagttagelse, at
kun temmelig
temmeIig få
fa skjolde i 9lverste
øverste r<ekrække er udfyldt,
udfyIdt, og ydermere, at disse
ikke synes at være
v<ere gjort af samme
hand som den nederste række,
hånd
r<ekke, tyder
nok nærmest
n<ermest på
pa den sidste mulighed,
da der jo fra tid til anden blev
bIev optaget nye medlemmer i et broderskab.«
skab.c
For at få
fa disse sp9lrgsmal
spØrgsmål besvaret
overgiver Engqvist i sin bog ordet til
Ch,.. Axel Jensen
museumsinspekt9lr
museumsinspektØr Ch,-.
(som d9lde
dØde i 1952). I det fØlgende
f9llgende vil
uddrag af Jensens konklusioner
konkIusioner blive
suppIeret med hvad Jan Raneke i
suppleret
Lomma har kunnet sige om de samme våbenrester.
vabenrester.

..

A. Forsøg
ForSl!Sg p~
på rekonstruktion
af Østergård
0sterg~rd o. 1450, set
fra sydvest. Bygningen er
27.5 m lang og 10.7 ill
m bred.
Prikkede linjer (de to sidebygninger) angiver, at rekonstruktionen er usikker.
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B. ForSØg
ForSjilg på
pa rekonstruktion af vægdekorationen
va:gdekorationen på
pa midtrummets østmur.
~stmur. Va:ggen
Væggen er
godt 9 meter lang, og højden
h~jden fra gulvet til øverste
~verste frises overkant er ca. 3,3 meter.

Stilmtessig datering
Stilmæssig
Chr. Axel Jensen: Skjoldformen med
de lige sider og den spidsbuede underkant ligesom turnerhjelmene
turnerh jelmene og h jelmbladene viser klart, at våbenfrisen
vabenfrisen er
malet i fØrste
f~rste halvdel af l400'erne, i
al fald ikke senere end o. 1470, da de
usymmetriske skjolde med turnersnit
begyndte at dominere.
Jan Raneke: Den svagt spetsade underkanten på
pa skoldarna ger vid han·
den att vapnen tillkommit inom tidsrummet 1400-1460. Hjalm och hjalmtacken medverkar naturligtvis till denna slutsats. Bergshammar-armorialen
med tillkomst c. 1460 visar overgångsovergangsformer mellan spetsad och rundad
skold. På
Pa rent stih;nassiga
stih;nassigagrunder
grunder kan
vi nog draga tidsgransen hitåt
hitat i tiden
snavare,
till c.
C. 1455. Helt
annu snav
are , eller tiIl
rundad underkant kan dock på
pa nordiskt område
omrade i enstaka fall påvisas
pavisas
redan på
pa 1430-talet. Rundningen ar
ett stildrag som har sina praktiska orsaker. Kvadreringen av kunga- och
hogadelsvapen, som slog igenom vid
denna tid, kravde att skolden runda-

des nedtill fOr att man skulle få
fa plats
med vapenbilden. Detta har i sin tur
varit stilbildande. ]amfOr
JamfOr ex.vis KronC.
borgsfrisen, som tidsbestamts till c.
1421-1429. Kungavapnet har rundad
11l1derdel,
underdel, medan de omgivande adelsad elsvapnens skoldar ar svagt spetsade (se
"apnens
Heraldisk Tidsskrift nr 1l 1960, s.
S. 35).

Vdben
Våben nr.l
nr. 1
Jensen: Skjoldmærket
Skjoldma:rket tilhØrer
tilh~rer ikke
nogen dansk biskop, men henviser til
Marcellus, biskop af Skålholt
Skalholt i Island.
Denne tyskfØdte
tyskf~dte eventyrer, hvem det
trods en meget broget ungdom mærkema:rkeligt nok var lykkedes 1448 at få
fa pavelig udnævnelse
udmevnelse til det ene af de islandske bisped~mmer,
bispedØmmer, kom til Danmark
1449-50. Her vandt han den unge
kong Christian for sig, han fulgte ham
pfl hans Norgestogt 1450, foretog måpå
mflske endog kongekroningen i Nidaros
og blev i al fald ved overtalelser og
trusler valgt til ærkebiskop
a:rkebiskop ... Paven
og kongen enedes (dog senere) om en
va:rdigere kandidat til Norges ærkeværdigere
a:rkebispestol. Men trods alt mistede han
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slutsatser och
oeh tro att djuret behover
behi:iver
vara ett lejon. Det kan mycket
myeket val vara
en enhorning,
enhi:irning, d aå båda
bada dessa djurs underdel vid denna tid kunde stiliseras
ungefar lika. Då
Da oppnar har sig genast
en ny mojlighetl
mi:ijlighetl Jens Pedersen (Enhjorning), biskop i Oslo 1423, var av
sjallandsk uradel och
oeh fOrde en skold
ski:ild
som var delad och
oeh belagd med en enhorning.
horning.

Vdben
Våben nr.2
nr. 2
Jensen: ? Raneke:
1
1. Frisens eneste bevarede våben
v1'tben p1'
påt nord,\ æggen,
a!ggen, og det eneste med bispehue.
0verste
øverste felt hvidt, nederste
nedcrste rØdt;
r~dt; dyret
hvidt.

ikke Skalholt bispedØmme,
bisped!6mme, hvor han
i !6vrigt
Øvrigt aldrig satte sine f!6dder,
fødder, og
kongens gunst bevarede han en årarrzekke ... Han endte sine dage ved et
række
skibsforlis under Sveriges kyst 1460.
MareeIlus var ikke af adelig byrd,
Marcellus
men blandt hans dokumentforfalskninger var også
ogsa uægte
uzegte adelsdiplomer,
og da han var blevet valgt til ærkezerkebiskop, a nskaffede h a n sig et præla
przela tsignet, hvori der som hans p ersonl ige
m ærke
zerke ses et skjold med en oprejst
l!6 ve . Den ligner lØven
lØ
l!6ven i det norske
!'igsvåben,
l' igsv ~lben , men fØrer
f!6rer dog ikke !6kse!
Økse!
Raneke:
Rande: Marcellus
Mareellus var fodd c. 1400
i Nievern i Franken. Utnamnd biskop
1448. Var sannolikt i Kobenhavn c.
1456. Dod 1460. Han var icke
ieke av adlig
bord, skriver J ensen. Kan det bevisas?
be visas?
I Marcellus'
Mareellus' fOdeIsetrakt
fOdelsetrakt upptradde
vid
yid denna tid slakten Lowenstein, som
fOrdee en av silver och
fOrd
oeh rott delad skold
med ett lejon av motsatta tinkturer.
Det finns aven svenska vapen m ed
denn a bild, men om de fOrts av n ågon
agon
biskop ar osakert.
Men man får
far inte dra forhastade
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Vdben
Våben nr. 3
Jensen: Våbnet
Vabnet fØrtes
f!6rtes af danske slægslzegter som Kin, Krabbe af Østergård,
0stergard,
Lykke, Roeel,
Roecl, Sommer og Soop. Ingen
af disse vides at have brugt kronet
h jelm, e1er
hjelm,
c1er på
pa denne
den ne tid sæd
szed vanligt
vzeret forbeholdt kongesynes at have været
pa Hr.
lige personer. Man kan gisne på
Peder Lykke til Stadsgård,
Stadsgard, der var rigs-

2. Et af de tolv våbener
v1'tbener på
p1't østmuren,
~stmurell,
del vis bevaret. Fra nederste række,
rzekke,
som er delvis
yderst til venstre. Hornene er hvide.

MiddeZaZdeTZig vd
MiddelaldeTlig
vll benf1'ise

3-4-5-6. Fra østmuren,
jbstmuren, nederste række.
r~kke. Feltet i våben
vaben nr. 3 er rØdt,
rSlldt, bj ælken
~ lk e n hvid ,
vinranken grøn.
grjbn. Vesselhorn ene er rØde
rjbde og hvide. I våben
vllben nr. 4 er ingen farver bevaret.
bevarel.
Nr. 5's vesselhorn
vessel horn er rjbde,
rØde, figuren imellem dem
dcm sort; hj eIrnkIædet
elrnkla:det rØd
rjbd t og grønt.
grjbnt. Af
nr. 6, yderst til
tiI hØjre,
hS'ljre, er kun bevaret en fane fra hjelmtegnet.

rad under kong Erik af Pommern,
råd
deltog i indkaldelsen af kong Christoffer af Bayern, og blev ridder mellem
1440 og 1444; eller en af dennes sØnspnner, enten Hr. Christoffer Lykke til
Stadsgard, mevnt
Stadsgård,
nævnt som ridder 1458,
e ller
Her Niels Lykke, der
del' mevnes
nævnes fØrste
fprste
gang 1458.
Raneke : Den kronta hjalmen tyder
pa hogt uppsatt person, på
på
pa kungens
liinsman och stallforetriidare. Vem kan
det val vara om inte Jes (Josse) Eriksen L ykke (Munk), kungens stå
sta thållare
thallare
och fogde på
pa Vasterås
Vasteras slott. Kand tifran
digast 1405, dod 1436. Flydde från
Sverige till Danmar'k 1434. Atervande
till Sverige 1'436, då
da han blev gripen
och halshuggen. Han vistades med all
sannolikhet i Kobenhavn i åren
aren 1434
- 1436 och hade sakerligen und er denna tid starkt behov av g illesgemenskap. Hans vapen återfinnes
aterfinnes aven snidat på
pa en av korstolarna i Vasterås
Vasteras
domkyrka och påminner
paminner starkt om det

har avbildade vapnet. Denne vidlyftige herre upptradde sakerligen i
kront h jalm. Ar det fOr d jarvt at t ankrom
malats n ågon
agon
taga att vapenfrisen målats
gang under tiden 1434-1436?
gång

Vdben nr. 4
Våben
Jensen:
j ensen: Hjelmtegnet kan h envise til
den mecklenborgske adelsmand Herman van Oertz til Ellinge, nævnt
n;evnt 1417
del' fprte
og 1421, der
fØrte det samme tegn i
ogsa af
a[
skjoldet. Hjelmtegnet bruges også
den danske slægt
sl;egt Munk »med vinranke «. Resterne af skjoldmærket
skjoldm;erket synes dog ikke - så
sa vidt m an kan skØnskpnhidrpre fra
ha nogen af disse
ne - a t hidrØre
våben.
v!'tben.
Raneke : Kan vara någon
nagon medlem
av slakterna Gyldenstierne, Falk i
eHer M unk, men naturSkill1e, Kalf I eller
Skåne,
ligtvis aven Oertz(en). Det ar omojligt
att dra några
nagra sakra slutsatser av fragmenten, som dock inte talar emot
Kalfs jungfruorn,
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Våben
Vd-ben nr.5
nr. 5
.lensen:
Jensen: Hjelmtegnet minder om det
svenske Vasa·våben.
Vasa·vaben.
Raneke: Detta ar sakerligen ett
Vasa·vapen. Christiern Nilsson (Vase)
riksrad 1413, hovitsinan på
pa Viborg
var riksråd
(i I<inland) 1417. Han spelade en stor
politisk roll under Erik av Pommern,
som han var lojal mot. Hjalmpryd·
nadens vippa avviker dock i hans sigill mot den har avbildade. Det gor
daremot inte hans sonson Kettil Karlsso
ns, vars vippa ar helt lik. Fore sin
sons,
biskopstid, utnamnd 1459, studerade
han bl.
bI. a. i Rostock och var således
saledes
en farande sven. Dod 1465.

Våben
Vd-ben nr. 6
Jensen: Af våbnet
vabnet er kun levnet en
rest af hjelmtegnet,
h jelmtegnet, der ma
må have været
v<eret
flere faner.
Raneke: ?

sala, 1442 fØrste
f~rste gang om
omtales
tales som
rigsrad og 1443 selvfjerde blev tilsynsrigsråd
mand på
pa KØbenhavns
K~benhavns slot. Som Christoffer af Bayerns og senere Christian
I.s hØjtbetroede
h~jtbetroede mand virkede han
som kammermester (finansminister) til
l455 og var desuden 1451-54 befa·
1455
lingsmand på
pa KØbenhavns
K~benhavns slot ...
Da hans datter Ermegård
Ermegard 1455 havde ægtet
<egtet Filip Axelsen Thott, løsnedes
l~snedes
hans nære
n<ere forhold til regeringen, men
han beholdt dog sin plads i rådet
radet ...
FØrst
F~rst ved AxelsØnnernes
Axels~nnernes brud med
Danmark kom det til en krise,
hise, 146668 ... I 1470 dØde
d~de han.
Rane ke: Eggert Christiernsen Frille
ar, som Jensen shiver,
skriver, sannolikt vapnets agare. Hans livsode passar in i
sammanhanget. Men det gor det aven
fOr en annan slaktmedlem, Frellav
Christiernsen, som 1410 var hovitsman
pii Falsterbo, aven omnamnd 1419.
på

Våben
Vd-ben nr. 7

Våben
Vd-ben nr. 8

Jensen: Utvivlsomt Hr. Eggert Frille,
der 1441 modtog ridderslaget i Upp·

.Jensen: Utvivlsomt slægten
sl<egten Hogenskild, den samme som senere tog nav-

7.-8. Frisens to bedst
bcdst bevarede våbener,
~stmuva1'edc
vllbener, fra østmu1'en,
~verste r<ekke.
ren, øverste
række. NI. 7:
delt af hvidt og rødt,
r~dt, planten har grønne
gr~nne blade og
lwide
hvide rødder.
r~dder. Hjelmtegnets
ærmer:
<erme1': grønt
gr~nt og rødt
r~dt med
met!
albueflige af modsat farve.
fa1've.
Hjelmklædet
gr~nt undtaHjelmki<edet grønt
gen neden for det grønne
gr~nne
;e1'me,
ærme, hvo1'
hvor det er rØdt.
r~dt. Nr.
8: Rød
R~d skråbjælke
skr1lbj<elke i hvidt.
Hjelmklædet
Hjelmki<edet grønt
gr~nt og rØdt.
r~dt.
fancst<engerne røde.
fanestængerne
1'~c1e.
Den
Dell
øverste
~verste del af hjelmtegnene
hjelmtegnelle
er 1'ekonstruerede
rekonstruerede efter sam·
. tidige segl.
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9

9-10-11-12. Fra f/istmuren,
østmuren, nederste r;ekke.
række. Kun hjelme
hje1me og hjelmtegn bevaret. De tre
st;enger på
stænger
pa nr. 9 er røde.
r0de. Hjelmklædet
Hjelmkhedet på
pa nr. 12 ligeledes.

net Huitfeld, og blandt dens medlemmer snarest Hr. Peder Hogenskild,
der mevnes
nævnes 1435 som væbner,
v<ebner, 1447
som ridder og 1450 som rigsråd.
rigsdd.
Raneke: Hogenskild. Jfr. dock
doek aven
Brok I, som också
oeksa fOrde en balk och
oeh
tva fanikor
två
fan ikor på
pa hjalmen.

Vdben nr. 9
Våben
J ensen : Skjoldet forsvundet. På
Jensen
Pa hjelmen tre rØde
rl6de stænger,
st<enger, foroven med
runde hoveder, som måske
maske har båret
baret
piifuglefjer.
påfuglefjer.
Raneke: ?

Vdben nr.
Våben
nr. 10
l0
Jensen: Skjoldet forsvundet. På
P a hjelmen to vesselhorn, det hØjre
hl6jre med et
skdband.
skråbånd. Muligvis
M uligvis Gait,
Galt, Anders Ebbesen, nævnt
n<evnt l'457 som lensmand på
pa
Ravnsborg, eller Hr.
Hr. Mogens Ebbesen
til Tyrrestrup, 1444 ridder, 1449 rigsdd,
råd, dØd
dl6d 148l.
Raneke : JJensen
Raneke:
ensen ' har tydligen inte
markt spåret
sparet av delningslinje på
pa sinis·
ter horn. JJag
ag tror att vapnet' tillhart
tillhort
en medlem av slakten Kabel.
Kab el. Det ar
tvi man, som kan komma i fråga
två
fraga och
oeh
som båda
bida tillhar
tillhor samma yrkes- och
oeh
intressegrupp som de avriga.
ovriga. Henning
Kabel, Hnd
kiind 1397, levde annu 1430,
var riddare och
oeh bl.
bI. a. lansman på
pa Or-

kel (gransfaste mot Sverige
norra
Skåne); Lyder Kabel, kand 1410, var
Skane);
en av anfOrarna mot Ditmarsken, dar
han blev slagen, men undkom. Levde
annu 1440.

Vdben nr. 11
Våben
Jensen: Utvivlsomt den svenske slægt
sl;egt
Farla, og blandt dens medlemmer snarest Hr. Johan Karlsson, rigsråd
rigsdd 1434,
dl6d 1457.
dØd
Raneke: Helt sakert Fiirla-vapnet.

Vdben nr. 12
Våben
JJensen:
ensen : Skjoldet
Sk joldet forsvundet. Pa
På h jelmen en fjederham (muligvis skiftende
hejre f jer og påfuglefjer)
hejrefjer
pa£uglefjer) over to rækr<ekker nedadvendte rØde
rl6de rundtunger.
Raneke : Meinersdorf eller Skinkel?
Rane/u:
Manga av atten Skinkels medlemmar
Många
kan tankas i sammanhanget. En Otte
Skinkel hade intima fOrbindelser med
ovan namnde Frellav Frille. Henrik
oeh Claus Meinersdorf upptradde i
och
samband med ett arv efter nedan
niimnde Jacob Schepelitz 14'44-1486.

Vdben nr.13
Våben
nr. 13
Jensen:: Resterne i hØjre
Jensen
hl6jre felt viser, at
vabnet ikke kan være
våbnet
v<ere sl<egten
slægten Ahle·
v<ere
[eldts, og det synes ikke at kunne være
dansk.
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Raneke: Kan mojligen vara Mule
Ranelu:
av Kjerstrup. En Axel Andersen blev
Kairnar, salde
sålde 1423
1397 riddare i Kalmar,
storre delen av sitt gods, då
da han var
barn16s. Han hade endast en son, SOID
barnlOs.
som
var dod fOre 1423. Levde annu 1440,
da han pantsatte Fuglsang. Ensamstådå
EnsaIDst~l
ende man, som synes haft ett vist behov av gemenskap.

Vdben nr. 14
Våben
Jensen: Sikkert den mecklenborgske
meeklenborgske
sl<egt Sehepelitz,
slægt
Schepelitz, af hvilken Jacob
»Sk<epplits« eller »Skiapel« omkring
»Skæpplits«
1420-30 ejede gods på
pa Sjælland.
Sj<elland.
Raneke: Det finns många
manga yxvapen
att valja bland, men allt talar for att
detta vapen tillhort Jacop Schepelitz.
Sehepelitz.

13. Fra østmuren
jiistmuren , nederste række
r<ekke yderst
Chr. Axel Jensen: .Skjoldet
lodret delt, i hjiijre
hØjre del en lille
lilIe rest af
sort (og rjiidt)
rødt) mærke
m<erke op imod overkanten, i venstæ
venstre deloverkan
del overkan ten af en hvid
vinge, hvis svingfjer er forsvundne. Dette
felt har muligvis været
rødt. Hjelmtegv<eret rjiidt.
net ødelagte.
jiiclelagtc.

Vdben nr.15
Våben
nr. 15

borg, fra 1420'erne. Hertil må
ma fØjes
f~jes
det vidnesbyrd, som
SOID de to sidste våbevabener kan give:

1ensen:
Jensen: ?
Raneke: Utan tvekan ar detta ett
Ranelu:
et!
Thienen-vapen. En Claus von Thicnen var 1410 riddare och
oeh 1416 hovitsman på
pa Als.

Datering
Ud fra hvad han mener er MarcelIus'
Mareellus'
og Eggert Frilles våbener
vabener daterer Chr.
Axel Jensen
J ensen sluttelig frisens tilblivelse
arene 1450-55, altså
altsa begyndelsen
til årene
af Christian I.s regeringstid. »Den kan
ikke v<ere
være ældre
<eldre end 1450, da biskoppen tog sit fine mærke,
m<erke, og er næppe
n<eppe
yngre end 1454-55, da Eggert Frille
matte opgive sine hØje
måtte
h~je embeder.«
Raneke er, is<er
især af stilmæssige,
stilm<essige, men
ogsa af personhistoriske grunde overogså
tydet om, at dette er alt for sent. Efter
hans skØn
sk~n stammer frisen fra Erik af
l'ommerns tid. Både
Bade han og Engqvist
mener, at frisen i 0stergard
Østergård må
ma være
v<ere
nogenlunde samtidig med den tidvabenfrise på
pa Kronligere omtalte våbenfrise
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lil
lit hØjæ.
hjiijl:e.

Vdbener nr. 16 og 17
Våbener
Hverken Chr. Axel Jensen eller Ravabener,
Ileke udtaler sig om disse to våbener,
og det dekstre er det naturligvis også
ogsa
umuligt at sige noget om. Men det
andet skulle ikke være
v<ere svært.
sv<ert. Efter alt
at dØmme
d~mme tilhØrer
tilh~rer det slægten
sl<egten Parsberg (rØdt,
(r~dt, sort og hvidt). Christoffer
Parsberg kom til Danmark sammen
med Christoffer af Bayern, som hvis
kammermester han nævnes
n<evnes 1439 og
l'447.
vabener er malet tør
ffjir
Hvis disse to våbener
frisen,
£risen, synes denne at være
v<ere blevet til
under Christian l.
I. Er de malet ' efter
fl'isen, må
frisen,
ma denne stamme fra Erik af
Pommernss tid. Engqvist udtaler sig
Pommern
sp~rgsma l et. Men de to skjolikke om spØrgsmålet.
des afrundede, fyldige form tyder på,
pa,
at de er malet senere end frisen, ell
eller
er
med andre ord: at denne faktisk er
fra
Ira Erik af Pommern
POIDmernss tid.

Middelalderlig vdben/"ise

Formal
Formål
Engqvist forestiller sig, at hovedetagen
pa 0stergard
på
Østergård har været
v.eret anvendt som
en slags kongelige repræsentationsrepr.esentationslokaler. Våbe
Vabe nerne i midtrummet mellem et drabantrum og et privatgemak for kongen - kan i så
sa fald h ave
været
v.eret malet for medlemmer af et kom pagni eller broderskab med kongen
som midtfigur.
Raneke mener, at et sådant
sadant brodernærmest har været
v.eret et gilde til
skab n.ermest
gensidig bistand, om man vil:
viI: en art
klub, for .den
-den ambetsadel, som h elt
cller tidvis vistades i Kobenhavn, cieller
vila, militarer eller kyrkans m an, kanensamstaende, utlanningar som på
pa
ske ensamstående,
grund av studier, som sandebud eller
eIJer
av andra orsaker måste
maste uppehålla
uppehalla sig
i huvudstad en. Denna krets hade helt
naturligt tillgång
tillgang till hogsta heraldiska
sakkunskap, rikets harold, n ar det
gallde att m åla
ala upp vapnen. D et visar
ocksa den drivna stilen, av stor heralockså
disk skonhet».
skonhet • .

14. Fra vestmul'cn, nederste række.
r.ekke. Jensen: . 1 skjold efter alt
aIt at dømme
d91mme to lod retstillede 9lkser,
økser, den ene h91jre-,
højre-, den anden venstrevendt. Hjelmtegnet har muligvis svaret til
tiI skjoldmærket«.
skjoldm.erket •.

Chr. Axel J ensen p eger p å,
a, at såsadanne våbenserier
vabenserier andetsteds i Europa
gerne knytted e sig til »ridderordener
som den engelske Hoseb åndsorden
andsorden eller den kejserlige Gyldne Vlies. Kun
nogle få
fa år
ar eft er den kalkmalede våvabenr.ekkes tilblivelse stiftede kong
benrækkes
Christian 1.
l. d et broderskab og selskab,
som h an lidt senere (146'4) knyttede til
de H ellige Tre Kongers kapel i Roskilde, og som senere blev oprindelsen
til d en senere så
sa fornemme Elefantorden«.

15. Fra vestmuren , 9lverste
øverste række.
ra:kke. J ensen:
. Skjoldet
SkjoIdet lodret
Iodret delt. Kun partiet nærna:rmest overkan ten bevaret; i venstre del
øverst
pverst en lodretstillet
Iodretstillet m de. Hjelmtegnet
heIt forsvundet«.
helt
forsvundet •.
f9lj es endnu
end nu en teori,
H ertil kan fØj
som synes at forene de just r efererede
og tillige muligvis forklarer tilstedeværelsen
\'.erelsen af de to enlige skjolde (figur
17):
):
16 og 17
Erik af Pommern kan h ave stiftet
en eller anden form for et broderskab, h vis medlemmer muligvis som£aId fi k
me tider samledes, og i alle fald
vaben malet, i en kg!. bygning,
deres våben
som var indrettet til formålet.
form1Uet. Eriks
svigerfader, Henrik 4. af England,
havde sin Hosebåndsord
Hosebandsord en, som Erik
var blevet medlem af
aE senest 1413 (da
H enrik dØde).
d9lde). I 1429 oprettedes den
Gyldne Vlies. Begge ordener samlede
medlemmern es våbenskjolde
vabensk jolde i særlige
s.erlige
bygninger, den ene i Windsor, den
anden i Brugge. Alt dette kan h ave
inspireret Erik af Pommern.
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Efterhanden som han optog nye
Efterhånden
medlemmer i broderskabet, maledes
deres våben
vaben ind i de eksisterende skabeloner, men da kong Erik i 1439 forlod sine riger, var frisens skjolde
sk jolde endnu langtfra alle
alie udfyldt.
Christoffer af Bayern, som i 1440
fulgte Erik på
pa tronen, har syntes godt
om ideen om et sådant
sadant broderskab af
nrere venner og medarbejdere, rigets
nære
vigtigste mænd,
mrend, men har Ønsket,
~nsket, at
hans broderskab skulle
skulie udgØres
udg~res af en
ny kreds, hans »egne mænd«
mrend« eller
elier i
hvert fald dem som han Ønskede
~nskede at
hredre. Derfor er de resterende skjolhædre.
de i den tidligere konges våbenfrise
vabenfrise
ikke blevet udfyldt. Erik af Pommern
Pommernss
broderskab holdt op med ham selv.
Men Christoffer af Bayern har stiftet
et nyt, med en ny våbenfrise,
vabenfrise, oven
over den tidligere. Kun to af våbellervabenerne herfra er bevaret, men der kan
have været
vreret mange flere.
Here.

Efter Christoffers dØd
d~d 1448 har den
nye konge, Christian 1., fra en anden
egn af Tyskland, og med en anden
skare venner og medarbejdere, gjort
som Christoffer: ladet forgængerens
forgrengerens
broderskab ophØre.
oph~re. og stiftet sit eget.
Maske har der ikke været
Måske
vreret p lads til
flere våbenfriser
vabenfriser i Østergård.
0stergard. Måske
Maske
har Christian 1. Ønsket
~nsket nye og flottere
opf~rte han
omgivelser. I alle
alie fald opfØrte
Hellig. Tre Kongers kapel ved Roskilde Domkirke som hjemsted for sit
broderskab, det som kaldtes Guds
Moders Selskab og senere Elefantordenen. Den skik at denne ordens
medlemmer hænger
hrenger deres våbenskjold
vabensk jold
op (eller
(elier får
far det malet?) i det til ordenen knyttede kapel, går,
gar, efter de
seneste undersøgelser,
unders9Sgelser, tilbage i hvert
fald til 1474. Måske
Maske kan skikken - og
Elefantordenen - siges at have en
slags forløber
forl9Sber i Erik af Pommern
Pommernss
våbenfrise
vabenfrise i 0stergard
Østergård .

16.-17. De to. våbener
vll.bener som ikke hører
hSllrer til i
frisen,
£risen, men sidder fDr
f Dr sig selv, Dver denne,
pll. nDrdvæggen.
på
nDrdvreggen. Dekster rØdt,
rSlldt, sinister delt af
rSlld t, grh
rødt,
gråt Dg hvidt.
hvid t.
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