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Danmark 

Af Sven Tito Achen 

D
ERIMOD kunne det vrere in
teressant at pr9lve på at finde 

frem til, hvorfor den danske konge 
satte tre lr/)ver i sit våben, og hvorfor 
han valgte farverne blå lr/)ver i gult 
felt. Hvilke bevreggrunde kan han 
trenkes at have haft til at g9lre just 
det, og til ikke at g9lre så meget an
det, som teoretisk var lige så nrerlig
gende? 

Som bekendt kan de tre danske 19>
ver (+ s9Sblade) f9Sres tilbage til o. 
1190, fra hvilket tidspunkt de er be
varet i kong Knud 6.s segl. Da Knucl 
6. d9Sde barnl9ls, i 1202, overtog hans
broder Valdemar Sejr tronen samt tre
l!<)ve-våbenet. I heraldikkens »f9Srste

generation« var det usredvanligt at to 
br9Sdre tog samme våben. Hvorfor 
skulle de det? Det var langt mere na
turligt at tage hver sit. Knud 6.s og 
Valdemar Sejrs brug af samme våben 
tyder derfor på, at våbenet har eksi
steret allerede i generationen f9Sr, hos 
deres fader, Valdemar den Store, f9Sdt 
1131, konge 1157-82. 

Denne opfattelse bestyrkes ved, at 
tre af Knuds og Valdemar Sejrs frel
les s9lstre fik efterkommere, hvis vå
bener var afledninger af de danske 
l9Sver + s9lblade, så vidt dokumenta
tionen rrekker i de samme farver. Det 
drejer sig om Sofie, gift 1181 (i Val
demar den Stores levetidl) med Sieg-
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fried af Orlamiinde; Helene, gift 1202 
med Vilhelm af Liineburg; og Richiz
za, gift 1210 med Erik 10. af Sverige. 
En fjerde s~ster, Ingeborg, gift 1193 
med Filip August af Frankrig, fik in
gen b~rn og har ikke efterladt sig he
raldiske vidnesbyrd (se HT 15, p. 230, 
1967). 

Det ma altsa betragtes som mesten 
sikkert, at de tre l~veT er f~rt alle
rede af Valdemar den Store. Men 
hvorfor kunne han ikke n~jes med en 
l~ve? Hvorfor skulle det vrere tre? 
Herpa kan der tilbydes tre forklarin
ger, en restetisk, en religi~s og en po
litisk. 

I heraldikkens f~rste tid tog man 
det ikke sa n~je med et vabendyrs 
stilling, og ej heller altid med, om det 
blev gengivet i et ell er flere eksem
plarer. I et h~jt, spidst skjold var det 
naturligt at afbilde en l~ve oprejst, 
men i et fladt banner kom den bedst 
til sin ret afbildet gaende, og sa gjor
de man det. Det var stadig samme va
benmrerke. Hvis man imidlertid af en 
ell er anden grund overf~rte den gaen
de l~ve til skjoldet, opdagede man, at 
dette var restetisk utilfredsstillende, 
skjoldet sa tomt ud. For at fa det ud
fyldt som det skulle, kunne man i sa 
fald blot srette to, eller evt. tre l~ver 
i det, over hinanden. Sa var der in
gen som kunne srette en heraldisk fin
ger pa det. Maske er oprindelsen til 
de danske l~vers an tal virkelig sa en
kel. Det er i den ne forbindelse vrerd 
at vide, at de to andre europreiske 
dynastivabener med tre l~ver, Eng
lands og Hohenstaufernes, begge er 
begyndt med kun en l~ve. 

En medvirkende arsag til en even
tuel overgang fra en til tre l~ver kan 
s~ges i den opfattelse, at l~ven var 
et symbol pa opstandelsen, og at den 
i denne egenskab i reglen afbildes 
med tre unger. En lignende rendring 

446 

af et kongevaben fandt sted, da den 
franske konge Karl 5. o. 1365 ' redu
cerede antallet af liIjer i Frankrigs 
vaben til tre, bevidst med den hen
sigt at deres an tal skulle symbo1isere 
Treenigheden. 

Hohenstauferne 

Endelig er der den politiske teori. 
Det er nrevnt at ogsa Hohenstauferne 
havde tre l~ver i deres vaben. Dette 
fyrstehus var hertuger af Schwaben, 
men tillige i perioden 1138-1254 tyske 
kejsere. Deres l~ver var sorte i gult 
felt, hvilke farver formodentlig er af
ledt af det Tyske Riges vaben: en 
sort ~rn i gult. Som man ved, var det 
i middelalderen almindeligt, at en 
vasals vaben var afledt af hans lens
herres, og ligheden mellem Hohen
staufernes tre sorte l~ver i gult felt 
og Valdemar den Stores tre bIa l~ver 
i gult felt er sa pafaldende, at en el
ler anden form for sammenhreng nre
sten er n~dvendig. Tanken er vistnok 
ny i Danmark. I en artikel om ,.Dan
ske by- og herredsvabener« i Tids
skrift for Kunstindustri 1893-94 skri
ver Anders Thiset ganske vist: »End
og selve vort gamle rigsvaben, de tre 
l~ver, synes at skyldes pavirkning ude· 
frac, men af et andet sted fremgar 
det, at han hermed mente England. 

Men var de danske konger vasaller 
af den tyske kejser? Det er et sp~rgs
mal, som jeg ikke vover mig i kast 
med. Jeg viI blot pege pa f~lgende: I 
1152 anerkendte kong Svend Grathe, 
Valdemar den Stores fretter og for
grenger, udtrykkeligt Hohenstauferen 
kejser Frederik Barbarossa (1152-90) 
som sin lensherre og demonstrerede 
dette ved at brere hans svrerd ved 
hans kroning i Merseburg. Og da Val
demar i 1157 havde overvundet Svend 
og selv var kommet pa tronen, vreg-
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fried af Orlamiinde; Helene, gift 1202 
med Vilhelm af Liineburg; og Richiz
za, gift 1210 med Erik 10. af Sverige. 
En fjerde søster, Ingeborg, gift 1193 
med Filip August af Frankrig, fik in
gen bØrn og har ikke efterladt sig he
raldiske vidnesbyrd (se HT 15, p. 230, 
1967). 

Det må altså betragtes som næsten 
sikkert, at de tre lØver er fØrt alle
rede af Valdemar den Store. Men 
hvorfor kunne han ikke nøjes med en 
lØve? Hvorfor skulle det være tre? 
Herpå kan der tilbydes tre forklarin
ger, en æstetisk, en religiØs og en po
litisk. 

I heraldikkens fØrste tid tog man 
det ikke så nøje med et våbendyrs 
stilling, og ej heller altid med, om det 
blev gengivet i et eller flere eksem
plarer. I et hØjt, spidst skjold var det 
naturligt at afbilde en lØve oprejst, 
men i et fladt banner kom den bedst 
til sin ret afbildet gående, og så gjor
de man det. Det var stadig samme vå
benmærke. Hvis man imidlertid af en 
eller anden grund overfØrte den gåen
de lØve til skjoldet, opdagede man, at 
dette var æstetisk utilfredsstillende, 
skjoldet så tomt ud. For at få det ud
fyldt som det skulle, kunne man i så 
fald blot sætte to, eller evt. tre lØver 
i det, over hinanden. Så var der in
gen som kunne sætte en heraldisk fin
ger på det. Måske er oprindelsen til 
de danske lØvers antal virkelig så en
kel. Det er i denne forbindelse værd 
at vide, at de to andre europæiske 
dynastivåbener med tre lØver, Eng
lands og Hohenstaufernes, begge er 
begyndt med kun en lØve. 

En medvirkende årsag til en even
tuelovergang fra en til tre lØver kan 
søges i den opfattelse, at lØven var 
et symbol på opstandelsen, og at den 
i denne egenskab i reglen afbildes 
med tre unger. En lignende ændring 
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af et kongevåben fandt sted, da den 
franske konge Karl 5. o. 1365 ' redu
cerede antallet af liljer i Frankrigs 
våben til tre, bevidst med den hen
sigt at deres antal skulle symbolisere 
Treenigheden. 

Hohenstauferne 

Endelig er der den politiske teori. 
Det er nævnt at også Hohenstauferne 
havde tre lØver i deres våben. Dette 
fyrstehus var hertuger af Schwaben, 
men tillige i perioden 1138-1254 tyske 
kejsere. Deres lØver var sorte i gult 
felt, hvilke farver formodentlig er af
ledt af det Tyske Riges våben: en 
sort Ørn i gult. Som man ved, var det 
i middelalderen almindeligt, at en 
vasals våben var afledt af hans lens
herres, og ligheden mellem Hohen
staufernes tre sorte lØver i gult felt 
og Valdemar den Stores tre blå lØver 
i gult felt er så påfaldende, at en el
ler anden form for sammenhæng næ
sten er nØdvendig. Tanken er vistnok 
ny i Danmark. I en artikel om ,.Dan
ske by- og herredsvåbener« i Tids
skrift for Kunstindustri 1893-94 skri
ver Anders Thiset ganske vist: »End
og selve vort gamle rigsvåben, de tre 
lØver, synes at skyldes påvirkning ude
frac, men af et andet sted fremgår 
det, at han hermed mente England. 

Men var de danske konger vasaller 
af den tyske kejser? Det er et spørgs
mål, som jeg ikke vover mig i kast 
med. Jeg vil blot pege på fØlgende: I 
1152 anerkendte kong Svend Grathe, 
Valdemar den Stores fætter og for
gænger, udtrykkeligt Hohenstauferen 
kejser Frederik Barbarossa (1152-90) 
som sin lens herre og demonstrerede 
dette ved at bære hans sværd ved 
hans kroning i Merseburg. Og da Val
demar i 1157 havde overvundet Svend 
og selv var kommet på tronen, væg-



rede han sig if9>lge Dansk Biografisk 
Leksikon .lige sa lidt som sine £or
ga:ngere '" ved at anerkende kejse
rens overh9>jhed«. I 1162 var Valde
mar saledes som .kejserlig lensfyrste til 
stede ved m9>det i Besan<;on«. 

E£ter min mening er der kun en 
hage ved denne teori, nemlig at Ho
henstaufer-vabenet med tre 19>ver £9>rst 
ken des senere end det danske konge
vaben. Dette kan imidlertid va:re en 
tilfa:ldighed, det er jo kun en br9>kdel 
af middelalderens segl som er bevaret. 
Dertil kommer at antalIet af Hohen
stau£ernes 19>vesegl i £orvejen er me
get ringe, netop fordi de ogsa var 
kejsere. Naturligt nok anvendte de 
helst det kejserlige segl, med 9>rnen, 
fremfor deres hertugelige segl, med 
19>ven elIer 19>verne. Hidtil har man 
ment, at det a:ldste Hohenstaufersegl 
med tre 19>ver var fra 1216, men nylig 
har Dr. Eberhard Ganner gjort op
ma:rksom pa et segl for Frederik Bar
barossas s9>n hertug Filip, stammende 
fra arene 1196-98, hvori han mener at 
.auf dem Schild des Reiters sind un
deutlich drei Lawen iibereinander zu 
erkennenc. Muligvis vil der blive 
gjort nye fund, der kan f9>re Hohen
staufernes tre 19>ver endnu la:ngere 
tilbage. 

Det blev £9>r na:vnt, at ogsa Eng
lands tre-l9>ve-vaben oprindeligt havde 
bestaet af kun en 19>ve. A:ndringen a£ 
den ene 19>ve (elIer a£ to, som den i 
melIemtiden havde udviklet sig till til 
tre blev £oretaget af Rikard L9>vehjer
te i 1194, lige efter at han var kom
met fri fra sit fangenskab i Tyskland. 
Som bekendt blev Rikard pa vej hjem 
fra det Hellige Land fanget a£ hertug 
Leopold af 0strig og f9>rst 19>sladt 
mod betaling af en uhyre 19>sesum. 
Hvad der er mindre kendt er, at Ri
kard ikke kom direkte hjem. Leopold 
udleverede ham til Hohenstaufer-kejse-

Danmarks kongevaben 

Den <eldste gengivelse af det danske kon
gevaben som vi kender ti!, sidder pa bag
siden af Knud 6.s segl. If!61ge Henry Pe
tersen, som i 1879 fremdrog det i arkivet 
i Schwerin, kan det tidligst va:re fra o. 
1190. Seglet kendes kun i dette ene eks
emplar. Om det stadig eksisterer vides 
ikke, men er ved at blive unders!6gt. Her ' 
reproduceret efter Arb!6ger for Nordisk 

Oldkyndighed 1882. 

ren Henrik 6., Frederik Barbarossas 
s9>n, der f9>rst 19>slod Rikard efter at 
denne havde anerkendt kejserens lens
h9>jhed over England! SkulIe der mon 
va:re en fOTbindelse melIem alIe tre 
tre-l9>ve-vabener? 

Efter disse perspektiver er det helt 
pinligt at skulIe omtale endnu en 
teori om de tre danske l~vers oprin
delse, nemlig den, at de tre bla dyr 
skulle repra:sentere de tre str9>mme -
0resund, Store Ba:lt og Lille Ba:lt -
som forbandt den danske konges lan
de. Teorien kendes Ira 1500-tallet (se 
Borg, side 403, og Thiset, side 27 f), 
men der er intet der tyder pa, at den 
er andet end rena:ssance-fantasi. 

Til slut b9>r maske na:vnes, at savel 
de hohenstaufiske som de danske tre 
19>ver snart gengives med hovedet i 
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rede han sig ifØlge Dansk Biografisk 
Leksikon .lige så lidt som sine for
gængere '" ved at anerkende kejse
rens overhØjhed«. I 1162 var Valde
mar således som .kejserlig lensfyrste til 
stede ved mØdet i Besan<;on«. 

Efter min mening er der kun en 
hage ved denne teori, nemlig at Ho
henstaufer-våbenet med tre lØver fØrst 
kendes senere end det danske konge
våben. Dette kan imidlertid være en 
tilfældighed, det er jo kun en brØkdel 
af middelalderens segl som er bevaret. 
Dertil kommer at antallet af Hohen
staufernes lØvesegl i forvejen er me
get ringe, netop fordi de også var 
kejsere. Naturligt nok anvendte de 
helst det kejserlige segl, med Ørnen, 
fremfor deres hertugelige segl, med 
lØven eller lØverne. Hidtil har man 
ment, at det ældste Hohenstaufersegl 
med tre lØver var fra 1216, men nylig 
har Dr. Eberhard Gonner gjort op
mærksom på et segl for Frederik Bar
barossas sØn hertug Filip, stammende 
fra årene 1196-98, hvori han mener at 
.auf dem Schild des Reiters sind un
deutlich drei Lowen iibereinander zu 
erkennen«. Muligvis vil der blive 
gjort nye fund, der kan fØre Hohen
staufernes tre lØver endnu længere 
tilbage. 

Det blev fØr nævnt, at også Eng
lands tre-lØve-våben oprindeligt havde 
bestået af kun en lØve. Ændringen af 
den ene lØve (eller af to, som den i 
mellemtiden havde udviklet sig til) til 
tre blev foretaget af Rikard LØvehjer
te i 1194, lige efter at han var kom
met fri fra sit fangenskab i Tyskland. 
Som bekendt blev Rikard på vej hjem 
fra det Hellige Land fanget af hertug 
Leopold af Østrig og fØrst lØsladt 
mod betaling af en uhyre lØsesum. 
Hvad der er mindre kendt er, at Ri
kard ikke kom direkte hjem. Leopold 
udleverede ham til Hohenstaufer-kejse-

Danmarks kongevåben 

Den ældste gengivelse af det danske kon
gevåben som vi kender til, sidder på bag
siden af Knud 6.s segl. Ifølge Henry Pe
tersen, som i 1879 fremdrog det i arkivet 
i Schwerin, kan det tidligst være fra o. 
U90. Seglet kendes kun i dette ene eks
emplar. Om det stadig eksisterer vides 
ikke, men er ved at blive underSØgt. Her ' 
reproduceret efter Årbøger for Nordisk 

Oldkyndighed 1882. 

ren Henrik 6., Frederik Barbarossas 
sØn, der fØrst lØslod Rikard efter at 
denne havde anerkendt kejserens lens
hØjhed over England! Skulle der mon 
være en fmbindelse mellem alle tre 
tre-lØve-våbener? 

Efter disse perspektiver er det helt 
pinligt at skulle omtale endnu en 
teori om de tre danske lØvers oprin
delse, nemlig den, at de tre blå dyr 
skulle repræsentere de tre strømme -
Øresund, Store Bælt og Lille Bælt -
som forbandt den danske konges lan
de. Teorien kendes fra 1500-tallet (se 
Borg, side 403, og Thiset, side 27 f), 
men der er intet der tyder på, at den 
er andet end renæssance-fantasi. 

Til slut bØr måske nævnes, at såvel 
de hohenstaufiske som de danske tre 
lØver snart gengives med hovedet i 
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profil, snart en face (altsa som »leo
parder«), tydeligvis uden at der ligger 
noget i denne forskel. I det engelske 
vaben vises de derimod altid med ho
vedet set forfra. 

Farverne 

Hvis Danmarks vaben er afledet af 
Hohenstaufernes, forklarer dette stort 
set ogsa farverne. Hvis Danmarks va
ben ikke har noget med Hohenstau
fernes at g!6re, ma man s!6ge en anden 
forklaring. Hvorfor ikke lade fanta
sien l!6be? 

Ligesom de to andre trel!6ve-vabe
ner vi her besk<eftiger os med, kan 
Danmarks vaben oprindeligt have be
staet af kun en l!6ve, og i sa fald ma 
vi ga ud fra, at farverne var de sam
me: bla l!6ve i gult felt. Dette er in
teressant nok det modsatte af nabo
riget Sveriges vaben: gul l!6ve i blat 
felt, og der kan v<ere en sammenh<eng. 

Det er ikke sj<eldent inden for den 
<eldste heraldik, at nabofyrster havde 
samme vabenfigur, men i omvendte 
farver. Brabant: en gul l!6ve i sort, 
Flandern: en sort l!6ve i gult. Eng
land (oprindeligt): en gul l!6ve i r!6dt, 
Skotland (oprindeligt): en r!6d l!6ve i 
gult (se ogsa side 459). Brandenburg: 
en r!6d !6rn i hvidt, Polen: en hvid 
!6rn i r!6dt. Maske er Sveriges og Dan
marks vabener i deres oprindelse et 
lignende s<et :okontravabenerc? 

Da en gul l!6ve forekommer at v<ere 
et naturligere valg end en bla, kan 
det argumenteres at det svenske va
ben maske er det <eldste af de to. Dog, 
heraldikken skal ikke :oligne«. Hvad 
der vel nok er et af verdens aller<eld
ste l!6vevabener, kongen af Le6ns, vi
ser en purpur l!6ve, og det oven i k!6-
bet i en del a£ Europa, hvor man for
modentlig har vidst nogenlunde god 
besked om, hvordan en l!6ve faktisk 
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sa ud. Maske er de danske l!6ver bl1l. 
af den simple grund, at andre farver 
var optaget. 

"Sobladene" 

De r!6de hjerteformede figurer som er 
str!6et i det gule felt mellem 19lverne, 
har maske oprindeligt ikke v<eret be
tragtet som en fast bestanddel a£ va
benet. Engang imellem er de ude1adt 
(af kongernes vabener dog vist f!6rst 
dokumenteret fra 1300-tallet), og i 
nogle af de vabener som er afledet af 
det danske kongevaben blev de ude
'ladt permanent. Det g<elder fx. (slut
teligt) Slesvigs vaben med de to l!6ver. 
F<enomenet kendes ogsa i andre sam
tidige vabener, hvor man somme tider 
dryssede et felt over med fx. roser, og 
somme tider udelod demo I Danmarks 
vaben skete der altsa det, at figurerne 
blev siddende, da vabenet fandt sin 
endelige form. Oprindeligt var de 
»str!6et« mellem l!6verne, pa alle led
der og i ubestemt m<engde. I 1819 
fastsattes deres antal til ni. 

Diskussionen om hvorvidt disse fi
gurer er hjerter eller s!6blade har sta
et pa i henved hundrede ar, men ma
ske er ingen af delene rigtigt. M1tske 
er figurerne blot et abstrakt ell er i 
alle fald »uspecificeret« ornament, 
som imidlertid har skullet have et 
navn, og sa har man kaldt dem hvad 
de mest mindede om, i en udf!6relse 
blade, i en anden hjerter. Heraldik
ken kender mange sadanne »hj<elpe
navne«: en »bj<elke« kaldes det, men 
denne figur skal jo ikke forestille en 
bj<elke. En »billet« skal ikke forestille 
en billet, lige sa lidt som en »p<el« 
skal gengive en p<el. Bjcelke, pcel, bil
let, besant m. m. er blot bekvemme 
betegnelser for figurer, som minder 
om de pag<eldende genstande uden at 
have dette til hensigt. 
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profil, snart en face (altså som »leo
parder«), tydeligvis uden at der ligger 
noget i denne forskel. I det engelske 
våben vises de derimod altid med ho
vedet set forfra. 

Farverne 

Hvis Danmarks våben er afledet af 
Hohenstaufernes, forklarer dette stort 
set også farverne. Hvis Danmarks vå
ben ikke har noget med Hohenstau
fernes at gøre, må man søge en anden 
forklaring. Hvorfor ikke lade fanta
sien lØbe? 

Ligesom de to andre treIØve-våbe
ner vi her beskæftiger os med, kan 
Danmarks våben oprindeligt have be
stået af kun en lØve, og i så fald må 
vi gå ud fra, at farverne var de sam
me: blå lØve i gult felt. Dette er in
teressant nok det modsatte af nabo
riget Sveriges våben: gul lØve i blåt 
felt, og der kan være en sammenhæng. 

Det er ikke sjældent inden for den 
ældste heraldik, at nabofyrster havde 
samme våbenfigur, men i omvendte 
farver. Brabant: en gul lØve i sort, 
Flandern: en sort lØve i gult. Eng
land (oprindeligt): en gul lØve i rØdt, 
Skotland (oprindeligt): en rØd lØve i 
gult (se også side 459). Brandenburg: 
en rØd Ørn i hvidt, Polen: en hvid 
Ørn i rØdt. Måske er Sveriges og Dan
marks våbener i deres oprindelse et 
lignende sæt »kontravåbenerc? 

Da en gul lØve forekommer at være 
et naturligere valg end en blå, kan 
det argumenteres at det svenske vå
ben måske er det ældste af de to. Dog, 
heraldikken skal ikke »ligne«. Hvad 
der vel nok er et af verdens alleræld
ste lØvevåbener, kongen af Le6ns, vi
ser en purpur lØve, og det oven i kØ
bet i en del af Europa, hvor man for
modentlig har vidst nogenlunde god 
besked om, hvordan en lØve faktisk 
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så ud. Måske er de danske lØver blå 
af den simple grund, at andre farver 
var optaget. 

,,søbladene" 

De rØde hjerte formede figurer som er 
strøet i det gule felt mellem lØverne, 
har måske oprindeligt ikke været be
tragtet som en fast bestanddel af vå
benet. Engang imellem er de udeladt 
(af kongernes våbener dog vist fØrst 
dokumenteret fra 1300-tallet), og i 
nogle af de våbener som er afledet af 
det danske kongevåben blev de ude
'ladt permanent. Det gælder fx. (slut
teligt) Slesvigs våben med de to lØver. 
Fænomenet kendes også i andre sam
tidige våbener, hvor man somme tider 
dryssede et felt over med fx. roser, og 
somme tider udelod dem. I Danmarks 
våben skete der altså det, at figurerne 
blev siddende, da våbenet fandt sin 
endelige form. Oprindeligt var de 
»strØet« mellem lØverne, på alle led
der og i ubestemt mængde. I 1819 
fastsattes deres antal til ni. 

Diskussionen om hvorvidt disse fi
gurer er hjerter eller sØblade har stå
et på i henved hundrede år, men må
ske er ingen af delene rigtigt. Måske 
er figurerne blot et abstrakt eller i 
alle fald »uspecificeret« ornament, 
som imidlertid har skullet have et 
navn, og så har man kaldt dem hvad 
de mest mindede om, i en udfØrelse 
blade, i en anden hjerter. Heraldik
ken kender mange sådanne »hjælpe
navne«: en »bjælke« kaldes det, men 
denne figur skal jo ikke forestille en 
bjælke. En »billet« skal ikke forestille 
en billet, lige så lidt som en »pæl« 
skal gengive en pæl. Bjælke, pæl, bil
let, besant m. m. er blot bekvemme 
betegnelser for figurer, som minder 
om de pågældende genstande uden at 
have dette til hensigt. 



I de seneste arhundreder er figu
rerne oftest blevet opfattet som hjer
ter - »i skjoldet springer l~ver, og 
hjerter star i brand« - hvilket deres 
farve g~r merliggende. En talsmand 
[or denne opfattelse er bI. a. Thiset 
(se litteraturfortegnelsen, p. 28 f). Pa 
en made er dette ogsa den smukkeste 
tanke. At de imidlertid meget tidligt 
er blevet opfattet som blade, linde
blade ell er akandeblade, >s~blade«, 

er der ingen tvivl om. Pudsigt nok 
bidrager selve Wijnbergen-vabenbo
gen, som pavist af Paul Warming, til 
at vise dette. Og med denne muntre 
lille historie slutter det danske afsnit. 

Gengivelsen over for side 456 er 
ikke alt for tydelig, men m an kan dog 
skimte, at de r~de pletter ikke er rig
tig hjerte- eller s~bladsformede. I den 
publicerede udgave af vabenbogen 
blasoneres de som »Oammer«. Det lig
ner de ogsa. Men de ligner endnu 
mere gnestuer eller klynger af siv, 
mest minder de om de sma figurer 
som pa <eldre landkort var signatur 
for .mose« ell er .sump«. I nordisk og 
tysk heraldik er s~bladet alrnindeligt, 
i fransk heraldik er derimod bade H
guren og ordet ukendt. Forekomsten 
af »sivtuerne« i den franske vabenbog 
kan n<esten ikke forklares pa anden 
made, end at bogens ophavsmand har 
tegnet Danmarks vaben efter en bla
sonering (pa dansk ell er tysk), som 
han har forstaet udm<erket med und
tag af et eneste, for ham ukendt ord, 
»s~blad« eller .Seeblatt«. .S~-blad?« 

har han t<enkt, og derefter konstrueret 
en figur af »blade ved en s~«, dvs. en 
tot siv. 
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Danmarks kongevaben 

E. v. Berchem, D. L. Galbreath, Otto 
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bOcher des deutschen Mittelaltcrs, 2. 
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A. R . Wagner; A Catalogue of English 
mediaeval Rolls of Arms, 1950. 

Paul Adam: Catalogue des armoriaux 
fran~ais imprimes, i Nouvelle Revue 
Heraldique 1948. 

Paul Adam-Even (det er samme mand): 
Les armoiries etrangeres dans les ar
moriaux fran~is du moyen iige, i det 
spanske tidsskrift Hidalgllia, 1955. 

Paul Adam-Even & . Leon Jequier: Un 
armorial fran~ais du XI lie siecle, l'ar
morial Wijnbergen, i Archives Heral
diques Suisses 1951-54, ogs~ som s<er
tryk. 

P. B. Grandjean: Det danske rigsv1'tben , 
1926. 

W. Mollerup: Billedlige fremstillinger af 
slaget ved Bornh~ved, Arb~ger for nor
disk oldkyndighed og historie 1888. 

. L~ve., i almindelighed, af John Bern
strom; ikonografisk, af Martin Blind
heim; heraldisk, af Hallvard Tr<ette
berg; sp. 165-85 i Kulturhistorisk lek
sikon for nordisk middelalder bind 11, 
1966. 

Eberhard Gonner: Das "Vappen des Her
zogtums Schwaben und des Schwa
bischen Kreises, p. 18-45 i Zeitschrift 
fiir Wiirttembergische Landesgeschich
te, Jahrgang 26, 1967. 

Erik Borg: To .forkerte. r igsv1'tbener, side 
399-410 i Tidsskrift for S~v<esen, sept. 
1965, 136. 1'trgang. 

Anders Thiset: Nogle bem<erkninger om 
dansk heraldik i fort id og nutid, side 
1-36 + en planche, i Arb~ger for nor
disk oldkyndighed og historie 1902. 

Flere af disse og mange andre v<erker, 
til denne og andre unders~gelser, er stil
let til ddighed af Dr. h. c. Ole Rostock, 
som ogs1't er kommet mig til hj<elp med 
dd og med d~d p1't mange andre mMer. 
Jeg takker Dr. Rostock og tillige Dr. phi!. 
Hem-y Bruull, Rigsarkivet, samt Baron 
O. H. M. Haxthausen for gode r1'td og 
stor hj<elpsomhed mod mig ved denne 
artikels udarbejdelse og ved mange an
d re le jligheder. 
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I de seneste århundreder er figu
rerne oftest blevet opfattet som hjer
ter - »i skjoldet springer lØver, og 
hjerter står i brand« - hvilket deres 
farve gør nærliggende. En talsmand 
[ar denne opfattelse er bl. a. Thiset 
(se litteraturfortegnelsen, p. 28 f). På 
en måde er dette også den smukkeste 
tanke. At de imidlertid meget tidligt 
er blevet opfattet som blade, linde
blade eller åkandeblade, »sØblade«, 
er der ingen tvivl om. Pudsigt nok 
bidrager selve Wijnbergen-våbenbo
gen, som påvist af Paul Warming, til 
at vise dette. Og med denne muntre 
lille historie slutter det danske afsnit. 

Gengivelsen over for side 456 er 
ikke alt for tydelig, men m an kan dog 
skimte, at de rØde pletter ikke er rig
tig hjerte- eller sØbladsformede. I den 
publicerede udgave af våbenbogen 
blasoneres de som »flammer«. Det lig
ner de også. Men de ligner endnu 
mere græstuer eller klynger af siv, 
mest minder de om de små figurer 
som på ældre landkort var signatur 
for .mose« eller .sump«. I nordisk og 
tysk heraldik er sØbladet almindeligt, 
i fransk heraldik er derimod både fi
guren og ordet ukendt. Forekomsten 
af .sivtuerne« i den franske våbenbog 
kan næsten ikke forklares på anden 
måde, end at bogens ophavsmand har 
tegnet Danmarks våben efter en bla
sanering (på dansk eller tysk), som 
han har forstået udmærket med und
tag af et eneste, for ham ukendt ord, 
»sØblad« eller .Seeblatt«. .SØ-blad?« 
har han tænkt, og derefter konstrueret 
en figur af • blade ved en sø«, dvs. en 
tot siv. 
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strom; ikonografisk, af Martin Blind
heim; heraldisk, af Hallvard Trætte
berg; sp. 165-85 i Kulturhistorisk lek
sikon for nordisk middelalder bind Il, 
1966. 

Eberhard Gonner: Das "Vappen des Her
zogtums Schwaben und des Schwa
bischen Kreises, p. 18-45 i Zeitschrift 
fiir Wiirttembergische Landesgeschich
te, Jahrgang 26, 1967. 

Erik Borg: To .forkerte« r igsvåben er, side 
399-410 i Tidsskrift for Søvæsen, sept. 
1965, 136. årgang. 

Anders Thiset: Nogle bemærkninger om 
dansk heraldik i fortid og nutid, side 
1-36 + en planche, i Årbøger for nor
disk oldkyndighed og historie 1902. 

Flere af disse og mange andre værker, 
til denne og andre undersøgelser, er stil
let til rådighed af Dr. h. c. Ole Rostock, 
som også er kommet mig til hjælp med 
r~d og med d~d på mange andre måder. 
Jeg takker Dr. Rostock og tillige Dr. ph il. 
Hem-y Bruun, Rigsarkivet, samt Baron 
O. H. M. Haxthausen for gode råd og 
stor hjælpsomhed mod mig ved denne 
artikels udarbejdelse og ved mange an
d re lejligheder. 
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