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Den gamle Tid var, ogsaa i politisk Henseende, Symbolernes 

Alder. Jo mindre man kiendte til de mangehaande Cauteler, 
hvorved de nyere Statsindretninger sikkre enhver borgerlig 
Handling den tilsigtede Virkning, jo ivrigere sörgede man for, 
at bringe enhver saadan Handling, offentlig eller privat, til al
mindelig Kundskab og at bibringe Vedkommende en Ærbôdig- 
hed for den, der i hiin Tid maatte ansees som den stadigste 
Borgen for Opnaaelsen af dens Öiemeed. Hiint blev en natur
lig Folge af den Offentlighed, der baade i Oldtiden og i Middel
alderen som oftest ledsagede enhver Yttring af den borgerlige 
Virksomhed; for at opnaae det sidste, udtænktes og anvendtes 
visse udvortes Symboler, der, ved den Forbindelse hvori de 
stode med herskende religiöse Forestillinger, nödvendigen 
maatte vinde i Hellighed og Betydning. Ikke alle hine Sym
boler undergik i Tidens Ström, uden at efterlade sig Spor i 
Folkelivet. Der gives de, hvis Vandring vi kunne forfölge 
gjennem Aarhundreder, som Folk overleverede til Folk, Slægt 
til Slægt, og som endnu leve iblandt os, lige ærværdige ved 
Ælde og ved dyb Betydning. Neppe gielder dette mere om 
nogen, end om den symboliske. Handling, hvorved christne Mo
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narker erkiende, at deres verdslige Magt haver sit Udspring fra 
Kongernes Konge. Salvingen og Kroningen viser sig for det 
forste Blik som en blot christelig Institution ; men ved noiere 
Grandskning kunde vi forfölge dens Spor ud over den christe- 
lige Periode og opdage dens forste Elementer i den romerske 
Republiks, ja selv i Orientens despotiske Statsformer. I ethvert 
Land, hvor den optoges, blandede gamle nationale Vedtægter 
sig med den christeiige Höitidelighed, som derved modificere
des i dens Enkeltheder. Men overalt var Grundlaget det sam
me; i det væsentlige lignende Symboler og Betydning, fordi 
Hierarkiet, der tilegnede sig de gamle Former og dannede dem 
efter dets eget Formaal, overalt var det samme. Kun enkelte 
uvæsentlige Afvigelser fremkaldtes af Folkenes og Landenes 
forskiellige Eiendommelighed ; ligesom ogsaa de statsretlige 
Virkninger af en saadan Institution i ethvert Land maatte rette 
sig efter Hierarkiets respective Standpunkt og Forholdet mellem 
det monarkiske og aristokratiske Princip,

Kan det altsaa ansees som en ikke uværdig Gienstand for 
historisk Grandskning, at undersöge denne Institutions Former 
og Betydning hos et enkelt Folk; formaaer en saadan Under
søgelse at udbrede Lys over fleer end eet Punkt, saavel af Cul- 
lurens som af det politiske Livs Historie, da tör den maaskee 
i dobbelt Henseende haabe Opmærksomhed, naar den vedkom
mer Kronings-Institutionens Skiebne i et Land, der i ældre og 
nyere Tid stod i saa mangehaande Berörelse med vort Fæ
dreneland; i Christenhedens nordligste Kongerige, i en Stat, 
hvis politiske og kirkelige Forhold udviklede sig paa en saa 
eiendommelig Maade, som Norges. Med Kroningens Indförelse 
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og Skiebne i dette Rige staae flere, ei uvigtige Punkter af dets 
ældre Statsret og meer end eet interessant Tidsrum af dets og 
at hele Nordens Historie, i en nær Forbindelse. Föies hertil, 
at den materielle Fuldstændighed, hvorved den norske Historie 
udmærker sig i den störste Deel af dens Middelalder, sætter os her i 
Stand til at danne os et tydeligere Begreb om hiin Institution, 
i det ringeste i et enkelt Tidsrum, end Tilfældet er ved noget 
af de to övrige nordiske Riger, maae det vel antages, at Gien
standen selv, i flere Henseender ikke mangler Interesse. Maatte 
denne kun ikke alt for meget savnes i Udförelsen !

L
Kronings - Institutionens Oprindelse og Skiebne, indtil 

Borgerkrigenes Ophor.
Meer end i5o Aar vare forlöbne efter at Olaf den Helli

ges Martyrium havde beseglet Christendommens fuldkomne Ind- v 
forelse i Norge; og tolv Aar efterat den förste Grundsteen var 
bleven lagt til det norske Hierarkies Bygning, ved Erkestiftets 
Oprettelse i Nidaros, för den förste Konge-Kroning fandt Sted 
i dette Rige. I adskillige Aar havde fleere Prætendenter her 
kiæmpet om Kronen, da den ærgierrige og talentfulde Jarl Er
ling Skakke, ved denne kirkelige Sanction, sögte at skaffe sin Sön 
Magnus en kraftigere Adkomst til Riget, end den, der ifölge 
de gamle Retssædvaner, betegnede med Navnet Olaf den Helli
ges Lov*),  kunde tilkomme ham, som Dattersön af en norsk

*) Den norske Histories Kilder nævne ofte Olaf d. Helliges Love, som 
fornemmeligen synes at have angaaet to forskjellige Gienstænder, Kir-
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Konge, ligesom han ogsaa herved sögte at udbrede en Glands 
over den norske Kongeværdighed, som den engelske havde

kevœaenet (Heimskr. II. p. 61. 65. III. p. 434. IV. p. 203. Theo
dor. Mon. i Ser. rer. Dan. V. p. 324. Saxo p. 194.) og don norske 
Constitution, især Thronfolgen, (Heimskr. III. p. 435. IV. p. 198 
216. V. p. 10- 22. 92. 95*  Kongserfd og Rikissiiorn ed. Thorkelin. 
p. 5. Thorkelin Analecta p. 50.) skiöndt det ikke er usandsynligt, at 
en og samme Lov kan have omfattet begge Forhold, der i hiin Tid 
vare saanoie forbundne ; hvorfor ogsaa Magnus Lagabæters Bestemmelser 
i Gulathingsloven om Arvefölgen til Kronen og om Kongevalget fin
des i Kristendomsbalken. Det er afgiort, at ingen af disse saakaldte 
Olaf d. H. Love længer existera i deres oprindelige eller kjendelige Form, 
men -vel at de ere benyttede i seenere Lovgivninger. Et af de anforte 
Vidnesbyrd synes vel at giöre det tvivlsomt, om ikke enkelte Dele af 
hiin Lovgivning have været nedskrevne endnu under Olafs Regje- 
ring ( Theod. Mon. 1. c. jfr. Heimsbr. V. p. 95) j men som oftest 
forstaaes dog nok ved Olaf den Helliges Lov, blot visse Retsnormer, 
vedligeholdte ved Praxis og Tradition; maaskee endog langt yngre 
end hans Tid, men, for at skaffe dem des meere Auctoritet, til
lagte ham, ligesom han selv, for at bevise sin Ret til Thronen igjenpaa- 
beraabte sig Harald Haarfagers Lov {Heimskr. II. p. 34). Saaledes 
maae det naturligviis forstaaes, naar Olaf den Helliges Love allegeres 
i den seenere Tid , endnu i 16de Aarh. ; Johanncei hist. eccl. Isl. II. 
p. 258. 271; Nye danske Magazin II. S. 244; Krags Chr. III. Hist*
II. S. 421. jfr. Holbergs Danm. og Norges geistl. og verdsl. Stat. 3. 
Udg. S. 482. sq. Paa samme Maade brugtes lex salica i Frankerig 
til at betegne langt yngre Lelmsvedtægter ; Hallams Zustand von 
Europa in Mittelalter I. S. 122. 132. Det fortiener endnu at bemær
kes, at et saa kaldet Ættartal Noregs Kononga (Mss. Magnæi No. 
301. 4to) lader Erling Skakke beraabe sig paa andre skrevne Lovbo- 
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havt siden Wilhelm Erobrerens og den Danske siden Svend 
Estridsens Dage. Erkebispen, som tilligemed de övrige norske 
Bisper, i Opfyldelsen af delte Jarlens Önske öinede et Middel 
til Udvidelsen af Erkesædets og overhoved af Kirkens Magt og 
Indflydelse i den tilkommende Tid, blev enig med Jarlen om 
Betingelserne * *)  ; en, paa den Tid, til Norge ankommen pa
velig Legat **)  samtykkede heri eller indhentede maaskee fore- 
löbigen selve Pavens Samtykke, uden hvilket en saa vigtig, 
baade politisk og kirkelig, Institution neppe paa den Tid torde 
have været indfort i nogetsomfrelst Land ***)  ; Rigets Magnater 

ger, hvis Bestemmelser i Henseende til Thronfolgen, afveeg 
fra Olaf den Helliges. Maaske det var til saadanne , at Skule Jarl 
tog Hensyn, da han efter Inge Bardssöns Död giordte Paastand paa 
Thronen.

*) Snorres Fortælling om disse Underhandlinger mellem Jarlen og Er- 
kebispen III. p. 435-36< stemme godt overeens mod Sverres Frem
stilling deraf i hans Historie p. 198. Det omtalte Ættartal tilföier 
det udtrykkelige Lofte af Erling, at Kongen og han selv skulde 
hielpe Erkebispen til al den Ære og Fordeel (framkvæmd) som 
Denne kunde forlange.

**) Kaldes af Roger ab Hoveden, Mag. Stephanus ab urbe vetere 
{Heimskr. IV. p. 432). I Hakon Sverressöns Forlig med Bisperne 
kaldes han urigtigen Fidentius ; Suhm VIII. S. 677.

***) Miinters Kircheng. v. Dan. u. Norw. II. S. 573. Dette siges vel 
ikke udtrykkeligen i de norske Kilder, men er hoist sandsynligt, og 
da Kirkemödet i Bergen, paa hvilket disse Underhandlinger kom i 
Stand, skal være begyndt om Sommeren 1163 {Heimskr. III. p 
434 ; Hungrvaka. p. 126, de ZsZ. Annaler ved d. A.) og Kroningen 
forst gik for sig om Sommeren næste Aar (som det anforte Æltartal
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gave nu ogsaa deres Samtykke*),  og i Sommeren n64 blev 
den otteaarige Magnus af Erkebispen salvet og kronet i Bergen. 
En vigtig i Norges indre politiske Liv, for en lang Tid, dybt 
indgribende Folge af denne Kroning, var den mærkelige Haand- 
fæstning, som Magnus Erlingssön seenere**)  udstædte til den nor

siger; jfr. F. Johannceus I. p. 225) var der ogsaa Tid nok dertil. 
Naar Roger af Hoveden ansætter Kroningen til Pave Alexander III. 4de 
Aar (1162), da meener han maaskee egentlig, at den af ham omtalte 
Legat Stephanus i dette Aar er kommen til Norge; (Heimskr. IV. 
p. 432.). Saa meget længere Tid kunde der da være til at indhente 
Pavens Samtykke.

*) Prudentes & nobiles regni decreto communi &c. Gvil. Neubrigen- 
sis, vid. Heimskr. IV. p. 430.

**) At dette Dokument, som ved en grov Skrivfeil er dateret 1276 (?) 
X. Cal. April, skal henfores til IX. Cal. Apr. (24 Mart.) 1174, ha
ver A. Magnussen af computistiske Grunde sögt at godtgjöre, lige
som han ogsaa antager Birkebenernes, netop paa den Tid opstaaede, 
Faction for den nærmeste Anledning dertil (Suhms og Schönings 
Forbedringer i den danske og norske Historie S. 431-32); en Mee- 
ning som de fleeste Nyere (ogsaa nærv. Forf. i Fort, til Anecdoton &c. 
p. XIII.) have hyldet. Men nu maae jeg tilstaae, at jeg saavel paa 
Grund af det heele Indhold, hvor i intet forekommer der hentyder paa en 
for 10 Aar siden modtaget Kroning, som af Udtrykkene om ’’arduis 
jam a teneris annis exequendis negotiis,” er tilböielig til at ansee 
det for langt ældre, omtrent samtidigt med selve Kroningen, og 
altsaa egentlig udstædt i Kongens Navn af Erkebispen og Erling, hvil
ket tillige stemmer overens med Magnus’s egen seenere Yttring i en 
Tale (Heimskr. IV. p. 158). Det fortiener derhos at bemærkes, at 
Paasken, som efter A. Magnussens Erindring anf, St. i A. 1174 indtraf 
d. 24de Marts, indtraf netop paa samme Dag ogsaa i A. 1163 eller
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ske Geisllighed og til det hele norske Folk, hvorved han over
gav Riget til Gud og den hellige Martyr Kong Olaf, som Den
nes Arvedeel, erklærede sig selv for hans Statholder, og, til 
Tegn paa denne Underkastelse, ofrede samme Dag sin Krone paa 
Altaret i Nidaros-Kirke, ligesom han tillige bestemte, at saa- 
dant for Fremtiden skulde iagttages efter enhver af hans Efter- 
fölgeres dödelige Afgang. Flere Bestemmelser i denne Haand- 
fæstning sigtede til, end meere at grundfæste Erkesædets Magt ; 
især den, at det kongelige Samtykke erklæredes unödvendigt 
ved geistlige Embeders Besættelse. De egentlig statsretlige Be
stemmelser bleve for övrigt gjentagne, eller nöiere udviklede 
i en seenere Lovgivning af samme Konge. Ved denne erklære
des vel Riget for arveligt, men dog med den Betingelse, at 
Erkebispen og Biskopperne skulde have en afgjörende Stemme, 
naar enten nærmeste Kronarvings Værdighed kom under Be
dømmelse, eller, i Mangel af en retmæssig Arving, et Konge
valg skulde finde Sted; hvorfor ogsaa, efter enhver Konges Död, 
alle Bisper, Abbeder, hoie Kron-Embedsmænd og 12 forstandige 
Mænd, som hver Biskop udvalgte, skulde begive sig til Nidar- 
os til Overlæg med Erkebispen; der skulde tillige den afdöde 
Konges Krone ofres for hans Siel og hænge til evig Tid, Gud 
og den hellige Olaf til Ære *).  Til Forpligtelser, saa byrdefulde 

ct Aar tidligere end det, der almindelig antages for Kronings-Aaret; 
hvilket igien godt passer til den Alder af 7 Aar som Magnus selv 
tillagde sig, da han blev kronet; Heimskr. 1. c.

*) Bestemmelserne, saavel i denne Lov som i Ilaandfæstningen, kunne ikke 
vel foreeues med Erling Skakkes i A, 1170 til Waldemar I. ind- 

Did. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel. B
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for Kronen, og saa fordeelagtige for Kirken, mangler det ikke 
paa Paraleller i Middelalderens Historie. Ungarn blev fra den 
hellige Stephans Tid af, anseet for et Lehn af den rommerske 
Stol; nogle af de i Palæstina under Korstogene stiftede Fyrsten
dommer toge Fyrsterne selv til Lelin af Kirkerne og Patriar- 
cherne i Jerusalem og Antiochien; Engelland og Arragonien, 
ei at tale om det lille Kongerige Man, forvandledes under Inno
cents III. og Honorius III., i det ringeste for en Tid, til pave
lige Lehn, endog med en aarlig Tribut. At den höiere Geist- 
ligheds Stilling i de fleste Stater maatle sikre den en afgjörende 
Indflydelse paa Kongevalgene, var en Selvfölge; og alt n4i 
opstillede en engelsk Biskop den Grundsætning, at Ret til at 
vælge en Konge, fornemmeligen tilkom denne Stand *).  Alen, 
uagtet hiin Forandring i den norske Stats og Kirkes Forhold 
saaledes havde mægtige Staters Analogie for sig, uagtet Erke- 
biskop Eystein maaskee, ved Siden af den geistlige Magts Ud
videlse tillige havde til Hensigt at standse den begyndte Bor
gerkrig, ved Befæstelsen af Magnus Erlingsens Dynastie, saa 

gangne Forpligtelse,, i Tilfælde af Magnus’s Ddd uden ægte Livsar
vinger, at sikre den danske Kongesön. den norske Throne; med 
mindre man vil antage, at hine ere bievne hævede ved denne. Dog — 
saadanne Modsigelser og brudte Forpligtelser vare ikke usædvanlige i 
Folkenes statsretlige Forhold paa den Tid. Det paagieldende Sted lyder 
i Originalen af den gamle Gulathingslov saaledes î ”ok sé par ofrad 
korona Konúngs pess er på er frafallinn,, fyrir sal hans,, ok hångi 
par eylilliga, Gudi til dyrdar ok hinom helga OlañKonúngi, eptir pvi 
sem iatti Magnus Konúngr hinn fyrsti koronadr Konungr i Noregi.”

*) Hallams Zustand Europas im Mittelalter IL S. 22-
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hindrede dog indtræffende Begivenheder Opnaaelsen af denne 
Hensigt og Erlings Haab fra at gaae i Opfyldelse. Tretten Aar, 
efterat Magnus var bleven kronet, tabte Birkebenernes Partie 
sin forste Ilövding, Eystein Meila, som ved sit Fald gav Plads 
for den talentfulde og energiske Sverre ; unægteligen et af de 
mærkeligste Phænomener i Nordens, inaaskee Europas, Middel
alder. At han virkelig skulde have været en Son af den norske 
Konge, der udgaves for hans Fader, har i det mindste ingen 
historisk Vished for sig*);  men da det, ved overveiende Ta
lenter, ved en over hans Tid fremragende Dannelse, samt ved 
klog Benyttelse af Omstændighederne, tilsidst lykkedes ham, i 
Spidsen for en Faction, der oprindeligen bestod for en stor Deel 
af Nationens Udskud og stedse vedligeholdt sig, mere ved Frygt 
end ved Popularitet**),  at gære sit Dynastie til det herskende, 
blev hans Legitimitet antaget og deduceret af Krønikeskriverne 

*) S. Fortalen Çp. XV-XVIII.) til det i 1815 af mig udgivne Anecdo- 
ton historiam Sverreri illustrans.

**) Bidrag til en ikke fordeelagtig Karakteristik af dette Partie i Al
mindelighed haves i Ileimskr. III. p. 459. IV. p. 13. 73. 96- 140. 
170. 205- 302. For det Had, hvormed Pluraliteten af Folket for
fulgte dem, haves Beviser i Heimsír. IV. p. 105. 140. 153. 160. 
170. 173. 177. 205. I den gamle danske Reischeskrivelse til det 
hellige Land, hvis Forf. ellers ikke er ugunstig stemt mod Sverre, 
tilstaaes dog, at han var forhadt af de flceste, saavel Fremmede 
som Indfodte (Ser. rer. dan. V. p. 354). Til Modpartiet synes den 
bedre og mere dannede Deel af Folket (især Gejstligheden) at have 
hört, hvorfor Almuen ogsaa viiste sig dette Partie meest hengiven; 

IV. p. 101. 172. 173.
B 2
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og ikke draget i Tvivl af Efterslægten, skiöndt der ikke mangle 
Beviser for, at lians Samtid yar langt fra eenstemmigen at er- 
kiende den. Sverres Mellemkomst forlængede de norske Borger
krige og lagte den egentlige Grund til den, omtrent i eet halvt 
Aarhundrede, herskende Strid mellem Kongemagt og Hierarkis. 
Under hele denne Strid sögte den norske Geistlighed at ved
ligeholde Erindringen om Magnus Erlingsens indgangne For
pligtelser, dcels ved de Bekræftelser af dem, som den udvirke
de af Paven*),  deels ved, skiondt som oftest forgiæves, at arbeide 
paa deres Fornyelse af selve Kongerne **).  Men ingensinde kom

*) ThorkeUn Diplom. II. p. 13. Suhms D. Hist. X. S. 710.
**) Hertil henregnes det bekicndte Dokument, hvorved Hakon Sverres 

Sön, kort efter sin Faders Död, opgav sin Trætte med Erkebispen 
og de övrige Biskopper og bekræftede de ældre, navnligen ogsaa 
nogle af Kong Magnus, Kirken forundte Friheder {Thorkelin Dipi. 
II. p. 18). Originalen dertil er tabt og det selv mangler al Tids
bestemmelse, men da det skal findes i en Vidisse af Erkcbiskop 
Eilif af 1324, som siger at det var forsynet med Kongens Segl {Suhm 
VIII. S. 676-78, hvor tillige en latinsk Oversættelse omtales), og da 
man desuden af Historien veed, at Kong Hakon Sverressön forligte sig 
med Bisperne (Heims kr, IV. p. 336. 384. Fort, til det 1815 udg. 
Anecdoton p. LXIII.), kan vel neppe tvivles om dets Ægthed. 
Der gives ingen indvortes Grunde til med Schöning (Suhm X. S. 
265) at henföre det til Hakon Hakonsens og Erkebisp Einars Tid 
(1254-63) ; thi et saadant Forlig sluttet syv eller flere Aar efter 
denne Konges Kroning, haver ingen historisk Rimelighed, og Hakon 
Hakonsens Navn i Stedet for Hakon Sverresens, saavel i den om
talte Vidisse, som i en Samling af norske Anordninger i en Mag- 
næansk Pergamentscodex No. 309, Folio (jfr. Index til Thorkelin
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Erkesíiñet til nogen fuldstændig Udövelse af denne dets virke
lige eller formeenilige Ret i Henseende til Lehnshöihed over 
Riget, Ofring af Kronen og Indflydelse paa Thronfolgen*).  
Ved det Tönsbergske Forlig mellem Kongen og Erkebispen 1277, 

Diplom. II. p. 4), kan let være en Afskrivcrfeil, ligesom i Brevet 
«elv Legaten Fidentiua i Stedet for Stephanius (Suhm VIII. S. 677). 
De Fribedsbreve for Kirken af Sverre, som ber omtales, kiendes 
rigtig nok ikke mere ; men de kunde være tabte, eller maaskec 
derved blot sigtes til denne Konges Kirkeret (Fort, til -Anecdoton 
p. XLIII). Som bekiendt, sögte Geistligbeden forgieves at giöre 
Bekræftelsen af Magnus Erlingsens Forpligtelse, til Betingelse for 
Hakon Hakonsens Kroning.

*) ’’Electionem, subjectionem et oblationem eoronæ, de quibus vix vel 
nunqvam posset probari ecclesiam Nidrosiensem possessionem babuisse” 
F. Johanncei H. eccles. Isl. I. p. 387. At den kongelige Krone 
ikke de facto er bleven overgivet til Nidaros-Kirke, kan sluttes 
deraf, at den med Magnus’s övrige Kroningsprydelser faldt i Sver
res Hænder efter Seieren ved Bergen; Sverris-Saga p. 139.

**) Man see herom det præliminære Forlig mellem Kongen og Erke
bispen af 1273 (Torfœi H. Norv. IV. p. 353) og Pavens Bekræftelse 
herpaa af næste Aar, med en temmelig haard Betingelse (Suhm X. 
S. 710), som dog er udeladt i Forliget selv af 1277 (F. Johannæus 
1. c.). Dette Erkcbispens Prærogativ tillagdes ham allerede i Mag-

opgav endelig denne for sig og Efterfølgere al den Ret, hvorpaa 
Throndhiems Erkebisper, ifölge Magnus’s Haandfæstning og 
Lov, hidtil havde giordt Fordring, saalænge nogen retmæssig 
Tbronarving var til; kun naar en saadan ikke mere fandtes, 
kulde en afgiörende Stemme ved Kongevalget være Erkebispen 

og Biskopperne forbeholdt **).  Uagtet Sverre ligesaa lidet vilde 
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erkiende Gyldigheden af de, den norske Kirke ved Magnus’s 
Haandfæstning tilstaaede Rettigheder, som i det Hele denne Kon
ges Legitimitet, og uagtet den fiendllige Stilling, hvori han, sin 
hele Regiering igiennem, stod til Kirken og Paven, fandt han 
det dog politisk gavnligt, at befæste sin vaklende Throne ved 
Kirkens Sanction af hans Kongeværdighed. Kort efterat Erke- 
biskop Eysteins Efterfølger Erik var kommen tilbage til Norge 
med Pallium i Aaret 1189, begierede Sverre derfor at krones 
af ham. Men da denne ikke vilde oplyide hans Begiering, för 
lian havde indhentet Pavens Samtykke, hvilket Kongen erklære
de for aldeles overflødigt, ligesom han ogsaa protesterede mod 
Erkesædets, paa Magnus Erlingsens Frihedsbrev, grundede For
dringer, forlod Erkebispen Norge og tog sin Tilflugt til Dan
mark*).  Herfra anklagede baade han og Erkebisp Absalon 

nus Lagab. Gulathingslov (som var ældre end Forliget 1277 vid. 
Fortalen til Arn. Magn. Udg. p. XX.) p. 58. Jfr. Pave Honorii 
Bi ev til Erik Præstehader, Johann. 1. c. p. 405. Jfr. Mine Tre 
¿4Jhandl. til Christ. I. Hist, S. 6-8.

*) 1189 kom Erkebispen med Pallium til Norge og 1191 den 26de 
October var hau tilstede ved Gumlöse Kirkes Indvielse i Skaane 
(Suh ni VIII. S. 227). Sverres Anmodning bliver formodentlig alt- 
saa at henfore til 1190. De nærmere Omstændigheder derved fin
des i et Brev til Paven i Erkebispens Navn , blandt Abbed Wil
helms Breve (Ser. rer. dan. VI. p. 20), samt hos de engelske Skri
benter Gvil. Neubrigensis og Roger ab Hoveden (Heimskr. IV. p. 
431-32). Sverris-Saga som ellers udforligen fortæller de övrige 
Omsticndighedcr ved Kongens og Erkebispens Strid, forbigaser denne 
(p. 197-99. 203-6).
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Sverre i Rom, som den der forholdt Erkesædet dets Ret og 
bevirkede uden Tvivl at en pavelig Legat blev sendt til Norge, 
der forst i Mindelighed skulde söge at bilægge Kongens og 
Erkebispens Trætte,, inden den pavelige Stol skred til strængere 
Forholdsregler *).  Ogsaa af denne begierede Sverre at krones. 
Han synes i Begyndelsen heller ikke at have været uvillig der
til, men omstemtes snart af Geistligheden og forlangte nu, at 
Kongen forst skulde forlige sig med Erkebispen , hvem desuden 
Kroningsforretningen egentlig tilkom. Folgen blev at Legaten 
maatte forlade Riget med uforrettet Sag; og nu forst synes det 
pavelige Band over Sverre virkelig at være paafulgt **).  Imidler

*) Denne Legats Navn biendes ikke. At det ikke var Cynthius, der 
1193 blev sendt til Danmark, sees af Suhm VIII. S. 285. 91. 92. 
339-40. 346. Fidentius kom forst 1196 til Danmark; Suhm VIII. 
S. 383- Jfr. Münters Kirehengeschiehte II. S. 582.

**) Dette synes at være Begivenhedernes rette Folge og chronologiske 
Sammenhæng, som ikke er ganske kiendelig i Sverris-Saga. Her 
berettes (p. 215-17 og derefter hos Suhm VIII. S. 338-40), at 
begge Erkebisperne anklagede Sverre i Rom og udvirkede Band 
over ham og at derpaa en pavelig Legat kom til Norge, af hvem 
Sverre forgiæves begierede Kroning. Men da der udtrykkeligen siges 
at Legaten i Begyndelsen intet upassende fandt i Kongens Begiering 
(let vid £>vi likliga ok tók ¡jví allvel), og Bandsætteisen ikke nævnes 
blandt de Grunde, som Geistligheden anforte mod Kongens Önske 
er det sandsynligt at Bandet forst er paafuJgt efterat Legaten havde 
giort sin Indberetning og tildeels formedelst Kongens Opforsel mod 
denne. Et af Abbed Wilhelms Breve, der synes at omtale Sver
res Bandsættelse för Kroningen («Ser. Rer. Dan. VI. p. 34), bör der
for her ikke urgeres.
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tid sluttede Kongen et Slags strömtet Forlig med Biskop Niels 
af Oslo, der, mod hans Villie, havde erholdt denne Værdighed 
og i den folgende Tid beskyldtes for Deeltagelse i de idelige 
Factioner; denne blev, deels ved Overtalelse, deels ved Truds- 
ler, formaaet til at krone ham og Højtideligheden foregik den 
29de Juni ng4 i Bergen, i Overværelse af nogle flere norske 
Bisper *).  Disse bleve derfor — aldeles conseqvent — lyste i 
Band af Paven og forlode cfterhaanden Norge **).  Sverres Kro
ning erklæredes saaledes af Den, der i saadanne Anliggender 
ansaaes som den eneste competente Dommer, for ugyldig og 
Sverre selv synes derfor ikke at have lagt videre Betydning i 
en Værdighed, der for ham aldeles havde forfeilet sin Virk
ning ***).

*) Ilos de, ikke rigtigen underrettede, engelske Skribenter, findes ad
skillige overdrevne Omstændigheder, om hvorledes Bisperne hieve 
tvungne til at krone Sverre {Heimskr. IV. p. 431-32), der ei fore
komme i Sverris-Saga, skiöndt man af dennes Fortælling p. 218- 
19 tydeligen kan see, at de ikke ganske godvilligen beqvemmede sig 
dertil. Dette fremlyser ydermere af den Formaningstale som Sverre 
holdt til Bisperne, forinden disse efter Kroningen droge bort, og som 
i Sterrls-Saga p. 222 forekommer et Par Kapitler efter Fortæl
lingen om Kroningen, men i Clausens norske Krönike S. 524 rig
tigere umiddelbart efter denne.

**) Ogsaa de engelske Bisper, som havde kronet Henrik den 2dens Son, 
medens Erkebispen befandt sig i Landflygtighed, bleve 1170 suspen
derede.

***) Sverre kaldes i Dokumenter aldrig den Kronede, som flere af hans 
Efterfölgere. I Fortællingen om hans Begravelse (p. 331- 333) fore
kommer intet om, at han blev begravet med sine Kroningsprydelser,
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Meer end et halvt Aarhundrede henrandt nu, inden de 
norske Aarböger fik en lignende Højtidelighed at opbevare. De 
vedvarende Borgerkrige, nogle Regenters korte, Andres urolige 
Regiering og de af Birkebenerne valgte Kongers fiendtlige For
hold til Erkebisperne, vare Aarsager til, at ingen af de fem, der 
i Norge forte Kongenavn, fra Sverre til Flakon Hakonsen, blev 
salvet og kronet. Vel synes Sverres Sön og næste Efterfølger 
Hakon, ved sit Forlig med Geistligheden, ogsaa at have tilsigtet 
noget saadant*);  men han hindredes derfra ved sin tidlige Död, 
endnu forinden han var bleven löst af det, paa Sverres Huus 
og Partie hvilende Band **).

som Skik var i Middelalderen og som Hakon Hakonsen blev det. 
Paa Muren, hvori hans Liig var indsat, ophængtes hans Banner, 
Skiold, Sværd og Staalhue, ligesom ved hans tredie, heller ikke 
kronede, Efterfölger Inge Bardsens Begravelse (Heimskr. IV. p. 427) ; 
egentlige Regalier omtales her ikke. Heller ikke omtales hans 
Kroning i det 1815 udg. Anecdoton^ hvor der dog var Anledning 
dertil og som maae være forfattet efter denne Begivenhed (Præf. 
p. LXXII.). Mærkeligt er det ogsaa, at det paa Sverres Tid og i 
hans Aand forfattede Kongespeil ikke omtaler Kroningsceremonien; 
ifölge Forberedelsen S. XXIII., fordi dertil ingen Anledning var; 
men S. 488-93 handles dog udförligen om Kongedömmets Oprin
delse og Værdighed, og S. 492 kaldes en Konge Herrens Salvede.

*) Nemlig, naar han i Forligsdokumentet betinger sig, at Geistligheden 
skulde bevise ham al den Ære og Værdighed (tign ok sæmd) som de 
burde bevise en retmæssig Konge og som den hellige Skrivt og 
Landsloven hiemlede ham. Thorkelin Dipl. II. p. 19.

**) Suhrn IX. S. 58. Jfr. Carstens norske Vaabens Opkomst S. 33. 
Vid. Sel. hist, og phil. Skr. V. Deel. C
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II.
Fra Hakon Hakonsens Kroning, indtil den kalmarske 

Union.
Sverres Sönnesön Hakon Hakonsen blev altsaa, efter meer 

end et halvt Aarhundrede, den næste kronede Konge. Allerede 
kort efterat Ribbungernes Partie var bleven oplöst, henvendte han 
sig, uden Tvivl med den norske Erkebisp Thorers Samtykke, til 
Pave Gregor IX., hvem han anmodede om at vorde kronet. 
Paven afíbrdrede under 13de Februar 1229 Erkebispen af Lund 
og Eispen af Skara en Erklæring desangaaende; og, da disse 
imidlertid vare döde, overdrog han Erkebispen af Throndhiem 
og Bispen af Bergen at meddele nærmere Oplysninger *)  om 
Kongens Valg, personlige Forhold og övrige Omstændigheder. 
Aaret efter döde ogsaa Erkebispen og Paven udnævnte nu 1251, 
foruden den bergenske Biskop, tillige Biskoppen af Stavanger og 
en engelsk Cistercienser-Abbed til Commissarier i denne Sag **).  
Men disse Forandringer, den folgende Erkebisp Sigurds — som 
det synes — mindre gunstige Sindelag mod Kongen; dennes 
Strid 12o4 med Biskop Paul af Hammer angaaende den hellige 
Öe i Miosen, hvori Paven tog virksom Deel; den stedse voxende

*) Erkebiskop Thorer (1228-30), der, under sit Ophold i Rom for at 
hente Pallium, maaskee havde bragt Sagen i Bevægelse, sammen
kaldte 1229 et Bispemode i Nidaros, men som ikke synes at være 
blevet holdt (Heimskr. V. p. 169» -F. Johannæi H. eccles. Isl. I.
p. 230). Pavens Brev til Bisperne omtales hos Suhm IX. S. 589 
Cfr. Celsii Appar. ad hist, sveogoth. I. p. 63.

•♦) Suhrn IX. S. 614-
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Spending mellem Kongen og lians Svigerfader Hertug Skule, som 
forlangte Pavens Bistand, og de paafolgende Fjendtligheder mel
lem disse to Frænder, der först endles med Hertugens Död 
124b, forhalede Opfyldelsen af Flakons Önske, endnu i mange 
Aar*).  Endelig maae Innocentz IV., der 1243 besteeg den pave
lige Stol, have fundet det raadeligt og gavnligt, at bringe de 
nordiske Regenter, navnligen den kraftfulde Hakon Flakonsen, 
paa sin Side i Kampen mod Keiser Friderik den Anden, der 
alt tidligere havde staaet i et venskabeligt Forhold til den 
norske Konge**).  Kort efter modtog Kongen en Skrivelse fra 
Paven, affattet i saa venlige Udtryk, som neppe nogen tidligere 
norsk Konge kunde rose sig af5 og denne opfordrede nu Bis
perne til, ved et umiddelbart Andragende, at udbede sig pave
lig Tilladelse til at krone deres Konge. Men den Forögelse af 
deres Privilegier og den Gientagelse af Magnus Erlingsens Kro- 
ningseed som disse vilde giöre til Betingelse herfor, afslog Hakon 
aldeles, og affærdigede selv Gesandter til Paven med Bön, at en 
Legat maatte blive afsendt for at krone ham***).  Paven indvil
gede dette og Valget faldt paa Cardinal Wilhelm af Sabina, en 
talentfuld og erfaren Prælat, der nogle Aar tidligere som pave
lig Legat havde været sendt op til Norden. Alt i December

*) Ueimskr. V. p. 183-84. 194. 200. 225. 272- Thorkelin Diplom. II 
p. 26. Suhm IX. S. 644.

**) JHeimskr. V. p. 196.
***) Heimskr. V. p. 268-69. Pavens Brev er formodentlig skrevet 

1244; men först Aaret efter synes de norske Gesandter at være 
bievne afsendte.

C 2
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1244 omtdlte Denne sin Reise til Norge,, som nærforestående *).  
Men ubekiendte Aarsager maae have forhalet den; thi först i Oc
tober 1246 tilskrev Paven den norske Konge fra Lyon — hvor 
han Aaret tilforn paa en Kirkeforsamling havde afsat den tydske 
Keiser — og meldte ham sit Valg,, der nu blev Cardinalen selv 
officielt meddeelt; ligesom han ogsaa, ved til samme Tid at 
erkiende Hakons og hans Descendenters Ret til Thronen, uag
tet hans Födsel uden for lovligt Ægteskab,, bortryddede enhver 
kanonisk Hindring for hans Kroning**).  I Sommeren 1247 an
kom Cardinalen over Engelland * ***)  til Norge og blev i Bergen 
modtaget af Kongen med megen Hoitidelighed.. Han kundgiorde 

Estrup Idea hicrarchiæ rornanæ,, qvalis Sec* XIII. in Scandinavia 
præsertim exstiterit p. 66, hvor et Brev fra Wilhelm dat. 3 Cal. Dec. 
1244 er meddeelt af Mabillon Analecta votera. Han siger deri: 
’’Rediissem ipse ad vos (et Karthauser-Kloster) nisi cæptum iter in 
Norvegiam, ad qvam de mandato, summi patris. nosti festino, impe- 
divisset.”'

_**}) Thorkelin Dipl. II. p. 27- Suhm X. S. 71-72. I Pavens Brev 
nævnes som Kongens Gesandter,, Cistercienser-Abbeden af Hovedöe 
og B. Kannik i Nidaros..

***) Da man i Engelland giordte Cardinalen en ufordeelagtig Skildring 
af Norge, for at afholde ham fra at drage did, svarede han: at 
han i længer bortliggende Lande (på er ek var firr meirr, al. firr 
Noregi) havde hört Landet og Folket bedre omtale ; Heimskr. V. 
p. 270. Flatöebogens slette Læsemaade ”fyrr i Noregi” har her forledt 
Clausen (Norske Krönike S. 728) til den urigtige Forklaring, at 
Cardinalen for havde været i Norge, hvilket er gientaget af Tor- 
fceus H. N. IV. p. 246, Suhm X. S. 89, Münters Kirchengesch.
II. S. 596 og fl.
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strax sit dobbelte Ærinde, deels at forkynde Christi Navn, hvilket i 
eet, giennem meer end to Aarhundreder christnet Land, kun 
kan have betydet, at ordne dets Hierarkie og sikkre Pavestolen 
dets Lydighed, deels i Pavens eget Navn (vice nostra) at krone 
dets Konge*);  ved hvilken Leilighed han ikke undlod at giöre 
Folket opmærksomt paa den Ære Paven viste det og dets 
Konge, i det han i saadant Öiemeed havde udsendt en af Kir
kens Fyrster, udrustet med Pavens Magt til at löse og binde. 
Dog forefaldt, forinden Öiemedet af hans Sendelse kunde op- 
naaes, mellem ham og, Kongen de samme Underhandlinger som 
forhen mellem Sverre og den pavelige Legat, ved lignende An
ledning. Efter Erkebispens Tilskyndelse**),  giordte nemlig Car- 
dinalen forelöbig Paastand paa, at Kongen skulde bekræfte og 
foröge Kirkens Friheder, samt gientage Magnus Erlingsens Kro- 
ningseed. Men da Kongen reent ud erklærede, at han heller 
vilde undvære Kronen,, end modtage den med nogetsomhelst Vil- 
kaar, frafaldt Cardinalen, som rimeligviis havde hemmelig In- 
slrux om Eftergivenhed, sin Fordring og Kroningen gik for sig i 
Berg,en„ med en i Norge hidtid ukiendt Pragt og Höitidelighed ***).

I et af sine Statuter siger han,, at han var kommen som Legat til 
Norge, ’’propter verbumDei coronationem Regis;” Thorkelin Dipi.
II. p. 28.

**) I Pavebrevet til Wilhelm: overdroges det til denne at krone Ha
kon, dog forst ’’ascitis prelatis provinciarum & convocatis earum nobi- 
libus, qvos videris opportunos, eisqve consultis Rainaldi Annales 
II. p. 359.

***) Heimskr. V. p. 270-80-
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For Övrigt erholdt Kongen denne Udmærkelse ikke omsonst. 
Sturle Thordsen beretter vel blot, at han ved Afskeden gav 
Cardinalen og hans Folge betydelige Gaver*);  men Math. Pa- 
risiensis fortæller, at Cardinalen, som blot efter 5 Maaneders 
Ophold i Engelland forte 4ooo Mark ud med sig, modtog af 
den norske Konge et Honorar af i5ooo Mark Sterling og, for
uden kostbare Gaver, desuden udpressede 5oo Mark af den 
norske Kirke. Den samme Skribent nævner endog 3o,ooo Mark 
Sölv, som den Sum, hvormed Kongen af Paven maatte tilkiöbe 
sig Legitimation og Kroning**).  Det allerede 1237 givne Lofte 
om et Korstog ***),  synes Kongen ved denne Ledighed rigtig nok 
at have gientaget, hvorfor Paven ogsaa tilstod ham en Deel af 
Kirkens Indkomster; men har dette Lofte endog været tilfalde 
meent fra Kongens Side, saa troede han sig dog i den folgende 
Tid dispenseret derfra, da han mærkede, at det var mod sine 

*) L. c. p. 284.
**) Math. Paris. Hist. Angl. ed. JVats (London 1640. fol.) p. 740. 

814. Han nævner tillige som Kongens Underhandler i denne Sag 
ved det pavelige Hof, en engelsk Cisterciensermunk Laurentius, 
siden Abbed i Kirkeste^e i Lindsey. Efter Modkeiseren Henrik 
Raspos Död 1247 (fortælles sammesteds p. 726) sendte Paven Le
gater til flere Lande, blandt andre Wilhelm til Norge, for at 
krone Kongen ”& ut in ejus regno, nec non & Svessia, legationis 
officium in sæpedicti Frederici nocumentum, non sine causa & spe 
lueri, diligenter exerceret.’*

***) Hakon Konungr crossadr ; Ann.' Island, regii, Ser. Rer. Pan. III. 
p. 92. Suhm IX. S. 678, oversætter det urigtigen ved, ”at Hakon 
lod »ig trone.”
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egne, ikke mod Kirkens Fiender, at Paven vilde bruge hans 
Vaaben*).  De övrige, tildeels gavnlige og velgiörende Foran
dringer og Bestemmelser, som Cardinal Wilhelm anordnede, 
med Hensyn til den norske Kirke, ere os her uvedkommende.

*) Math. Paris, p. 741. Suhm X. S. 97-98« Estrup Idea hierarchi 
rornanæ p. 86-88.

**) Tre AJhandl, til Christ. I. Hist. S. 8.

Kort för Borgerkrigens Ende med Hertug Skules Fald 
124o, havde den norske Konge ladet sin ældste Son, den otte- 
aarige Hakon hylde som Konge. Efter dennes Död 1207, er
holdt hans yngre Broder, den igaarige Magnus, Kongenavn og 
da denne 1261 var bleven formælet med den danske Prindsesse 
Ingeborg, bleve de begge faae Dage efter tillige kronede; i 
dobbelt Henseende den försle Höitidelighed i sit Slags i Norge, 
da hidtil ingen, uden en regierende Konge, heller ikke, saavidt 
med Vished vides, endnu nogen Dronning var bleven kronet.

Under Magnus Lagabæter erholdt den norske Statsret en 
mere fast og bestemt Form end hidtil. Magnus Erlingsens For
pligtelse blev aldeles ophævet ved det tönsbergske Forlig 1277; 
skiöndt dette for övrigt i det Hele var til Geistlighedens , navn- 
ligen Erkebispens Fordeel**).  Den nye Lov indeholdt, blandt 
flere statsretlige Bestemmelser, laste Regler for Arvefölgen og 
Forskrifter for Kongevalget, naar en retmæssig Thronarving 
manglede, i hvilket Tilfælde Erkebispens og de övrige Biskop
pers Stemme blev afgiörende. Ogsaa Salvingen og Kroningen 
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^omtales her, men kun i Forbigaaende *),  uden nogen udtrykkelig 
Bestemmelse i Henseende til Sted, Ordinator eller Ceremoniel. 
Den samme Værdighed, som Magnus havde modtaget af sin Fa
ders Haand, var det ogsaa hans Forsæt at forunde sin ældste 
Sön, den tolvaarige Erik. Da han nemlig mærkede sit forestaaende 
Endeligt, besluttede han, for Rigets Sikkerheds Skyld, at lade 
denne, som alt siden sit siette Aar forte Kongetitel, höitideligen 
krone**);  men inden dette kunde blive iværksat, dode Magnus 
den 9de Mai 1280 og nu blev Erik, som regierende Konge, 
kronet i Bergen af den norske Erkebiskop, S. Svithunsdag (den 
15de Juli) samme Aar***).  Ved denne Ledighed aflagde Kon
gen den sædvanlige Kroningseed paa Vedligeholdelsen af Kirkens 
og Geistlighedens Friheder, med tilföiet Bekræftelse af det 
tönsbergske Forlig; men at denne Eed dog ikke havde den 
Virkning, som Geistligheden havde ventet sig, vil det folgende 

*) Gulathingslov; Arn. Magn. Udg. p. 63. I Hirdskraa cap. 5 be
skrives udförligen Ceremoniellet ved en Konges Hylding; men om 
Kroningshoitideligheden forekommer der intet.

**) Kongen tilmeldte den engelske Kong Edvard I. (Bergen, pridie non. 
Mai 1280), at lian ”ad Dei gloriam & regni provisionem” havde i 
Sinde at lade sin ældste Sön krone i Bergen, omtrent ved St.’ 
Hansdags Tider; Rymeri Foedera, nyeste Udg. Vol. P. II. p. 579. 
I et Brev (Bergen, 16 Cal. Juni) meldte den nye Konge sin Broder 
af Engelland det samme, tilligemed Faderens Dod; 1. c. p. 580; 
Thorkelin Analecta p. 164.

***) At denne Dag, og ikke den fö'rst bestemte S. Hansdag, blev Kro
ningsdagen, sees af Dokumentet, der indeholder Kongens Kronings
eed; Thorkelin Diplom. II. p. 92, cfr. Sturlunga Saga IV. p. 42-
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vise. Er Erik Præstehaders Dronning, den skotske Prindsesse 
Margareta, med hvem han A aret efter blev formælet, ved sannne 
Leilighed, som det synes, ogsaa bleven kronet, da var hun den 
forste regierende Dronning i Norge, som erholdt denne Hæder. 
Afgiort er det derimod om Eriks Broders og Efterfølgers Hakon 
den Femtes Dronning Euphemia, der tilligemed sin Gemahl 
kronedes i Nidaros ; den förste Höitidelighed af denne Art i 
den Bye som, i det ringeste i kirkelig Forstand, var Rigets 
Hovedstad.

De tre folgende Regieringer frembyde en Lakun i den 
norske Kroningsinstitutions Historie. I Overeenskomsten af 
1519 niellem de norske og svenske Magnater om Magnus Erik
sens Valg til Konge i begge Riger, omtales ingen tilkommende 
Kroning. Ved den Hæder, som i Norge skulde bevises ham, 
hvortil han var födt og som han skulde modtage i Tönsberg, 
forstodes rimeligviis hans Valg og Hylding paa Haugathing *)•  
Han synes at være bleven myndig i Norge, för den, ved hans 
Morfaders Constitution, for en norsk Konge bestemte Lavalder 
af 20 Aar; men kronet er han neppe nogensinde bleven i dette 
Rige, da Aarbogerne vel ellers vilde have berort denne Om
stændighed, ligesaavel som hans svenske Kroning, hvilken de 
norske Herrer skal have fraraadt ham at modtage **).  Ved 

*) Thorkelin Analecta p. 50. 178.
**_) Molbechs nordiske Tidsskrift III. S. 517. 534. 535. Han kaldes 

heller ikke i noget under lians Regiering udfærdiget Dokument, 
som hans Forgiængere, kronet; thi dette Tillæg i en maadelig Af- 
skrivt af et Dokument fra hans 8de Regiering6aar beviser intet.

Vid. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel. D
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Rigernes Adskillelse erholdt Magnus’s yngre Sön Hakon Norges 
Rige med Kongenavn, men hverken Magnaternes Hyldingsbrev 
af 1343 eller Almuens af det folgende Aar, bebude nogen fore- 
staaende Kroning; hverken ved Aaret i35o, da hans Fader paa 
et höitideligt Mode i Bergen overgav liam det norske Rige, 
ligesom sin ældste Sön Erik det svenske, satte dem begge i 
kongeligt Sæde og indrettede dem et Hof (setti pa i Konunga- 
sæti og skipadi J>eirn hird), eller 1355, da han synes at være 
bleven myndig, var Talen om nogen saadan ; end ikke efter 
Magnus Smæks Död i3y3 nævnes et Ord derom*).  At Hakons 
Sön Olaf i38i, Aaret efter sin Faders Död, skulde være bleven 
kronet til Norges Konge, som Clausen**)  og Hvitfeld ***)  be
rette, er uden Tvivl en Tilsætning af disse Forfattere selv, da 
de samtidige islandske Annaler blot beröre hans Valg og Hyl- 
ding i dette Rige, men ingen Kroning ****).  Jeg; troer, at 
man maae antage Kildernes, især de islandske Annalers, Taus- 
hed i alle disse Tilfælde, som et tilstrækkeligt Beviis for, at 
hiin kirkelige Höitidelighed er bleven forbigaaet ved disse tre 
Kongers R.egieringstiltrædelse ; men Aarsagen hertil maae, ved 
den nerske Histories Dunkelhed og Ufuldstændighed i Tids

*) Nordisk Tidsskrift 1. c. S. 521-24. 538-39-
**) Norske Krönike S. 850.

***) Danske Krönike S. 566.
****) 1380 andadiz Hakon Konungr . enn tekin til Konungs Olafr son 

hans. 1381 Svarit land Olafi Konungi Hakonarsyni i Noregi. Suhms 
Gisninger om enten Olaf er kronet 1380 eller 1381 synes derfor 
ugrundede; XIV- S. 83-84. 93-95.
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rummet fra det 15de Aarhundredes Slutning, altid blive uvis, 
ligesom vor egen Histories Kilder lade os i Uvished om Wal
demar Atterdag og hans Dattersön nogensinde ere bievne kro
nede i Danmark eller ikke.

in.

Under Kalmar-Unionen.

Med Kalmar-Unionen begyndte en nye Epoke i den nor
ske Statsret, men uden at denne dog synes, i Henseende til den 
Institution, med hvilken vi her beskiæftige os, at have bevirket 
nogen væsentlig Forandring. Norge erklæredes for et Valg
rige, men intet af de mellem Rigerne oprettede Forenings
akter nævner Kroningen, som nogen nödvendig Betingelse. Det 
var vel derfor meest at tilskrive selve Foreningens stedse voxen- 
de Usikkerhed og Kongernes jævnlige og langvarige Fraværelse 
fra Norge, at disse — den förste undtagen — ikke forsomte 
hiin Ceremonie i noget af Rigerne. Erik af Pommerns Kroning 
den 17de Juni i3g7 i Kalmar gjeldte nemlig for alle tre Riger} 
hvorved det dog er mærkeligt, at denne Akt forrettedes af Erke- 
bisperne af Lund og Upsala, i Overværelse af Rigsraader og De
puterede fra alle Rigerne, uden at den throndhiemske Erkebi- 
skop (Vinold 1087-1402) nævnes som Tilstedeværende. An
tages endog, at Sygdom eller andet Forfald haver hindret denne, 
er det endnu mere uforklarligt, at en Biskop fra de norske 
Skatlande, Jon af Örkenöerne, og Provsten af Oslo, ved en saa 
höitidelig Anledning, fremstod som de eneste geistlige Lemmer

D 2 
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af det norske Rigsraad *).  Christopher af Bayern, som de Nor
ske senest af de tre nordiske Folk antog til Konge (den 20de 
Mai 144a paa Mödet i Lödöse), blev samme Aar S. Svithunsdag 
(15de Juli) kronet i Oslo **).

*) Hyldingsbrevet hos Hvitjeld I. 6Í0.
**) Christophers Valg af de Norske omtales neppe paa noget andetSted, 

end i Diar. Wadstenense, Ser. rer. Spec. I. p. 159. Af et i Lodose 
paa den Tid udstædt Indulgentsbrev sees at alle norske Bisper, til
ligemed Bisperne af Holum og af Færoe, her have været tilstede;
Nye Danske Magazin I. S. 68. Kroningsdagen, som hverken næv
nes i D. Wadst., hvor der netop her er en Lakune, eller hos Hpitfeld
S. 830, kiendes ene af en senere Bekræftelse paa en gammel Rette
bod hos Suhrn XIII. S. 843. For de Omstændigheder ved Chri
stophers norske Valg, som Messenius XII. p. 243 anförer, haves 
ingen videre Hiemmel ; jfr. Müncheberg de unione Calmar, p. 107.
IVerlauf' Tre Afhandl, til Christ. I. Hist. S. 21.

Efter Christophers Död deelte, for forste og eneste Gang 
i Unionstidsrummet, et dobbelt Kongevalg Norge i to Partier. 
Dette Schisma hidrörte aabenbart fra forskiellige Aarsager : 
Erkebispens, Aslak Bolts Indflydelse; Folkets Bearbeidelse fra 
dansk og svensk Side; tildeels maaskee ogsaa den, fra ældgamle 
Tider, kiendelige Opposition mellem det norden- og sonden*  
fieldske Norge. Uagtet det ikke mangler paa Hielpemidler, 
navnligen diplomatiske, til en temmelig fuldstændig Fremstilling af 
hiin Tids indviklede Forhold, byder vort Formaal os dog her at 
henvise til de dybere Undersøgelser om denne Gienstand, deels 
i to af Etatsraad Engelstoft dette Selskab forelagte Afhand
linger, som man maae haabe engang at see offentliggiorte i vore 
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Akter, deels i afdöde Capitain F. H. Jatms under Pressen væ- • 
rende Unionshistorie. Kun de Omstændigheder, der nærmest 
fremkaldte og ledsagede det os her fortrinligen interesserende 
Factum, de rivaliserende Kongers Kroning, kunde vi ikke und
lade at berore.

Efteral Christopher af Bayern var död den 6te Jan. 1448, 
mödte Erkebispen Aslak Bolt, det norske Rigsraad, samt Borger- 
og Bondestandens Repræsentanter samme Aars Host i Oslo, for 
at raadslaae om Kongevalg. Erkebispen, hvis Indflydelse paa 
det norske Kongevalg, i det mindste efter de gamle Bestemmel
ser, var afgiörende, forskaffede den i Juni Maaned valgte og 
kronede Konge af Sverrig, Karl Knudsen, med livem han des
uden var noget beslægtet*),  de fleste Stemmer. Medens nu 
begge Disse ved Breve og Proclamationer sögte at vinde Folket 
for Karls Valg**),  vare to norske Rigsraader, Biskop Jens af 
Oslo og Hr. Hartvig Krummcdike afsendte til Danmark, for at 
befæste den gode Forstaaelse med dette Rige. Disse kom ved 
Pindsetide næste Aar tilbage til Norge med en dansk Hær og 
to Gesandter, som foreslog de norske Stænder den i Danmark 
valgte Konge Christian af Oldenborg. Erkebispen og de övrige 
Forsamlede samtykkede heri, enten godvilligen eller — som 

♦) Karl Knudsens Svigerfader var en norsk Adelsmand Karl Ormssen; 
Ser. rer. Spec. II. p. 158. not. (*).

**) Det forste JEIyldingsbrev for Karl Knudsen er udstædt af en Deel 
norske Rigsraader i Bakus, Askeonsdag (26de Febr.) 14491 Hadorph 
S. 152- Den 17de Juni sendte Almuen fra Frostethingslavet ham 
sit Hyldingsbrev; sammest. S. 153.
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siden paastodes — nödtvungne, og forpligtede sig til at mode 
Christian, den 14de Juni i44g i Marstrand *).  Han indfandt sig 
ogsaa her til bestemt Tid, og udstædte under ¿den Juli sin Haand- 
fæstning, den förste af nogen norsk Konge, som beholdt stats
retlig Virkning, hvorefter han af Erkebispen og en Deel af det 
norske Rigsraad erkiendtes for Norges Konge. Efter givet Lofte 
om at indfinde sig iThrondhiem, til Sommeren næste Aar, for der, 
i Stændernes Nærværelse, at modtage Kroningen af Erkebispen**),  

*) Saaledes bliver uden Tvivl den rigtige Sammenhæng af disse Be
givenheder ifölge norske Aktstykker (Hadorphs Riimkröriike S. 168. 
166« Et Brev fra Hovedsmanden paa Tönsberg Hr. Erik Sæmund- 
sen til Indbyggerne paa Agder, dat. I. die rogationum 1449). Denne 
Sammenhæng afbevises ikke derved, at der aldele« ikke omtales 
noget stridigt Valg, endnu mindre nogen Tvang i det norsko Rigs- 
raads Brev til Christian, Oslo, 3die Pindsedag 1449 {Nye Danske 
Magaz. I. S. 72) ; i Sammes Brev til Indbyggerne i Skydesyssel om 
Christians Valg, Marstrand 3die Juli s. A. ; i Sammes Erklæring om 
hans og Karl Knudsens Valg og Kroning, Throndbiem, den 1ste Aug. 
1450; eller i et Vidnesbyrd udstedt af Deputerede fra Fylkerne i 
Throndbiem Stift, i Throndbiem 13de Juni 1453, angaaende Chri
stians og Kails forskjellige Competence til den norske Throne.

**) ”Cui pro suscipienda regni corona terminum certum prefixit Archi- 
episcopus de nostro consensu ad Nydrosiam metropolim regni nostri, 
ubi conventuræ essent ad ipsius coronationem iuxta consvetudinem 
communitatis regni, ipsum devote & fideliter suscepturæ Ovenan
førte Dokument af det norske Rigsraad, Throndbiem 1ste August 
1450. I det omtalte Vidnesbyrd, udstedt i Throndbiem feria 6ta 
infra Oct. Corporis Christi 1453, siges, at den förste, efter sit Valg 
’'louede hiit at komma til Trondheim inan tolïf Manadhe ath aname
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og efter at have udnævnt denne og Hr. Sigurd Jonsen til Rigs
forstandere under sin Fraværelse, kaldtes Christian ved de gul- 
landske Anliggender fra Norge; men denne Fraværelse benyttede 
baade Karl Knudsen og hans Partie til kräftigen at virke mod 
det sidste Valg. Ved Mikkelsdagstid begav Karl Knudsen sig 
til det söndenfieldske Norge, hvis Indbyggere han havde opfor
dret til at mode sig paa Hammer den 21de October. Her mod
tog han Hylding af en stor Deel af Almuen., ligesom der tillige 
protesteredes mod den danske Konges Valg, som eensidigt og 
fremtvunget *);  en Mangel, hvoraf for ovrigt Karl Knudsens 
Valg ogsaa leed, da ved dette, i det ringeste i disse Egne, 
ingen af Rigsraadet eller den höiere Geistlighed nævnes som 
tilstedeværende **).  Det lader sig ikke omtvivle, at Karl 
Knudsens Partie, allerede ved Valgforretningen i Oslo 1448 var 
bleyet enigt om hans Kroning i Throndhiem ; og i de i Ham

sin Kuninglighæ -Kr o no elTtherthy som rcth er oc gamel siduenie 
vtuiser.” I det norske Rigsraads Brev om Christians Valg, Mar- 
strand d. 3die Juli 1449 hedder det blot, at Christian haver lovet 
”ath Hans Nadæ will komme till Throndhiem, nw om Sti Johan« 
Daghs Tyd Mydsomer næstkomendhæ, och ther thaa ælTther wor 
Norghes lagh fuldburdttæ med hans Eyd, oc allæ andræ stycice, 
som wærdighe Konninghe i Norgæ fore hannem giorth haffwæ.” Jfr. 
Haclorph S. 169.

*) Hadorph 1. c. S. 159- 160. 163.
**) Ogsaa den svenske Riimkronike anmærker, at det var egentlig Bøn

derne, som paa Hammer hyldede Karl og at de norske ’’Herrer,” 
som havde tilsagt ham Troskab, ikke mödte; Ser- rer. Svec. I. p. 
133. Det samme gientages af O. Petri ibid. S. 301.
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mer udstædte Hyldingsbreve nævntes det udtrykkeligen, som 
henhorende til den ham overdragne Værdighed, at han skulde 
’’Konunganampn hafua oc Crono bciræ öfuer Norges Rige” *).  
Strax efter sin Hylding begav han sig derfor over Dovrefield 
til Throndhiem. Paa Veien modtoges og fulgtes han af den 
jublende Almue, som efter Nordboernes ældgamle Forestillinger 
tilskreve den nye Konges Lykke Aarets Frugtbarhed, ja endog 
Veienes, paa den Aarstid sieldne, Fremkommelighed. Han an
kom til Throndhiems Bye den 14de November; blev uden for 
Byen modtagen med Procession af Erkebispen og drog ind paa 
Kongsgaarden. Den nordcnfieldske Almue og en Deel af Rid
derskabet samledes nu her for at bivaane hans Kroning', som 
foregik den 20de November i44g og forrettedes af Erkebispen, 
hvorved Biskoppen (Gunnar) af Hammer og flere Geist lige fun
gerede, i Overværelse, som det hedder i hans Haandfæstning, 
af Biskopper, Riddere og Svende, Rigens Raad i Norge, haand- 
gangne Mænd, Kiobstædmæud og Almue **).  Umiddelbart efter

*) Hadorph S. 153. 162- 165. ofr. Diar. Wadsten. in Ser. rer. Sete. I. 
p. 166.

**) Thorkelin Analecta p. 136- Den udforligste Beretning om Karls 
Hylding i Hammer, Reise til Throndhiem og Kroning, haves i den 
store svenske Riimkrönike 1. c. p. 133-34. jfr. den gamle svenske 
Krönike paa Prosa ibid. p. 247 og 01. Petri p. 301. Hvitfeld II. 
S. 849 siger urigtigen, at Karl reiste giennem Jcmteland til Thrond- 
hiem ; han f orvexlerj her Henreisen med Hiemreisen. Ingensteds 
findes Spor til at denne Kroning er foregaaet mod Erkebispens Villie, 
som der heller ingen Grund er til at antage, efter vort övrige 
Kiendskab til Aslak Bolts politiske Grundsætninger (jfr. Hvitfeld
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sin Kroning udstædte han nemlig en Haandfæstning, der i det 
Væsentlige stemmer overeens med den tidligere af Christian L, 
men som dog synes mere at være dicteret af de geistlige end 
af de verdslige Magnater, hvis Indflydelse derimod kiendeligere 
sporedes i Christians*).  Den eneste offentlige Handling, der, 
foruden Haandfæstningen, vides at have betegnet Karl Knudsens 

II. p. 849). Naar altsaa de anforte Dokumenter af 1ste August 
1450 og 13de Juni 1453 paastaae, at Erkebispen blev nödt til at 
krone Karl (moth Gud, Ære oc all reth) og at Kroningen derfor 
var at ansee som tillistet (se qvasi Jnrtipe coronari fecit), er dette 
neppe andet end eensidig Anskuelse. Det i Dok. af 1453 tilföiede, 
at han ingen havde med sig ”vtan en alf Noriges Rikes Radh oc Jaa 
alf Almughen som ey annedh tordhe,” giendrives, i det ringeste hvad 
det sidste angaacr, saavel af Riimkrönikens Fortælling, som af hele 
Sammenhængen, der viser, at han havde sit stærkeste Partie netop 
blandt Almuen. I Diar. Wadsten. 1. c. nævnes som Tilstedeværende 
ved Kroningen, ’’piures Episcopi & Domini terræ & communitas 
multa nimis.” R. Rock (utrykte lybekske Krönike) bemærker 
med ligesaa megen Sandhed som Korthed, at Karl ikke skyldte det 
norske Folk, men en Deel af dette sit Valg. Han var bleven an
tagen til Konge, siger han, ’’nicht van deme gantzen Lande, den 
van deme twistigen parte, alse dar was de Biscop pan Drüntem 
vnde sine Vorwanten, welcher Kon. Cristiern nicht wolden vor 
einen Köninck hebben.”

*) Karls Haandfæstning er, uden Tvivl, det sidste Aktstykke, i hvilket 
en norsk Konge forpligter sig til at holde sig det tönsbergske For
lig (the gamla Composición som giord er mellom Konungsdomens oe 
Kirkiuna i Norghe) efterrettelig; Thorkelin Anal. p. 137- Haand
fæstningen er underskreven og forseglet af svenske Rigsraader, 
ligesom Christians af danske.

FOL Selsk. hi sti og phil. Skr. K. Beel, E
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Ophold i Throndhiem i denne Anledning, var et Brev, hvor
ved han tog Throndhiems Kapitel under sin Beskyttelse *).  
Efterat have, ligesom Christian, beskikket to Rigsforstandere, 
nemlig Rigsraaderne Hr. Aslak Thuresen (Svigerson af en 
svensk Adelsmand) og Hr. Einar Fluga, som, tilligemed Erke- 
bispen, skulde styre Riget i hans Fraværelse **),  forlod han 
ufortovet Norge, og — for ikke saa nær ved Juletiden at falde 
Almuen igien til Besvær — gik en anden Vei, nemlig giennem 
Slördalen, Jemteland og Helsingland tilbage til Stokholm, hvor 
han ankom den 15de December. Strax efter Julen begav han 
sig giennem Værmeland til Oslo, for at ordne Adskilligt Rigets 
Anliggender og Sikkerhed vedkommende***);  herfra drog han 
igien over Vigen tilbage til Sverrig, og befandt sig den i5de 
Februar i45o i Lödöse ****).  Forhandlingerne paa den, ikke 
længe efter, holdte Congres i Halmstad, blandt hvis Resultater 
Norges og Sverrigs Adskillelse var det vigtigste, og de Grunde 
der nödte eller bestemte den svenske Konge til at afstaae den 

*) Schönings Throndh. Domkirke, Anh. S. 78.
**) Ser. rer. Spec. I. p. 134. II. p. 158» Danske og norske Adelslex. 

I. S. 153.
***) Svenske Riimkrön. 1. c. p. 134. hvor Kongens Afreise fra Thrond

hiem omstændeligen beskrives. I et (utrykt) Brev fra Erik Sæmund- 
sen Ridder, N. R. Forstander for sonden Dopre dat. Sudreim, 3die 
Adv. Söndag 1449, til Indbyggerne paa Hedemarken, Rommerige, 
Thoten, Hadeland og Ringerige, opfordres disse til, snarest muligt, 
at indfinde sig i Oslo, formanes til Enighed o. s. v. ; cfr. Lager- 
lorings S. R. Hist. IV. S. 446-

****) Riimkiöniken p. 134«
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norske Krone til Christian af Danmark, henhöre til den almin
delige Unionsbistorie, Denne tilkommer det ogsaa at bevise, 
at intet aldeles frivilligt, kun ved Hensyn til Rigets Interesse, 
fremkaldt Valg havde kaldet nogen af de to Medbeilere til 
Norges Throne; og at den Seirende mindre havde sin Arveret, 
der, om den end, efter Kalmarunionens Bestemmelser, kunde 
være gieldende, dog deduceredes paa en urigtig Maade, eller 
Overbeviisning om Norges sande Tarv, end det ham hengivne 
aristokratiske Parties Overvægt, at takke for Kronen. Her be
mærkes kun, at Halmstad-Congressen fastsatte en almindelig 
Fred mellem de tre nordiske Riger, fra næstkommende S. Olafs 
Dag at regne*).  Alt forinden denne Termin, gik Christian, 
som i afvigte Aar havde forpligtet sig til, ved dette Aars Mid
sommer at indfinde sig i Throndhiem, og som siden den 15de 
Juni havde Karl Knudsens Afsigelsesbrev i Hænde, med en 
stærk Flaade til Norge. I det omtalte Dokument af 1455 
siges i denne Anledning: ”oc kom vor kære nadigh Herre Ko- 
ningh Cristiern med Biscope, Prelate, Riddere oc Suene som 
honom burdhe med sigh haffua, hiit tiil Trondheim med saadan 
konunglighe Ære, Staat oc Verdugheth, som ther til hördhe oc 
anamadhe her konninglighe Krono med all saa störste Vyrd- 
ningh, Ære oc meneghe Rikens Indbyggere Ville, Samtykke oc 
Kerlighet oc haffuer alt sidhan varedh oc en er fvlmectigh 
Koningh offuer alt Noriges Koninghsrike, som han med retthe 
tiilbyrdugh, koredh oc lcronedh er”**).  Det var paa S. Olafs-

*) Hadorph S. 173.
?*)  I Anordningen for Island, 26de Novbr. 1450, siger Kongen, at han 

har modtaget Kroning og Kongenavn i Throndhiem ’’epter fullkom- 
E 2 
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dag eller den 29de Juli i45o, paa den Dag, fra hvilken den i 
Halmstad besluttede Fred mellem de tre nordiske Riger skulde 
regnes, at Christian blev kronet i Throndhiem, under Erke- 
sædets Vacance, formodentlig af Kongens Cantsler, Biskop Mar
cellus af Skalholt, der ved samme Ledighed af Capitlet, med 
alle geistlige og verdslige Magnaters Bifald, postuleredes til Erke- 
bisp * *).  Dronning Dorothea, med hvem Christian ved sin Kro
ning i Kiöbenhavn den 28de October i44g var bleven for
mælet, nævnes ikke som deeltagendc i hans norske Kroning. 
Formodentlig har hendes Frugtsommelighed hindret hende fra 
at foretage saa lang og besværlig en Söereise; thi medens Kon
gen opholdt sig i Norge, fodte hun en Prinds, som, efter det 
norske Rigsraads Önske, blev kaldet Olaf, men döde i sin tid
lige Barndom**).  En Maaned sildigere var Christian i Bergen; 
men hele Sommeren tilbragte han i Norge og först i Slutningen 
af Aaret finde vi ham igien i Kiöbenhayn ***).

liga samjjykt, beizlu ok vilia allra biskupa, prclata, riddara ok 
sveina, kaupstadamanna ok alls almugans yfer alian endelangan 
Noreg;” F. Jolicmncei II. eccl. Isl. II. p. 236. I Foreningsdoku
mentet mellem Danmark og Norge, 29de August 1450, hedder det, 
at Kongen var ’’lovlig keist, kaaret, samtykt og kronet'1 ; Hpitjeld 
II. S. 1316.

*) FF erlauf Tre Afhandl. til Christ. I. Hist. S. 24. 26.
**) R. Kocks lybekske Krönike Mss. Hvil feid II. S. 849. Som en 

Yttring af Kongens Agtelse for den norske Nationalhelgen kan og- 
saa anföres, at den nysanförte Anordning for Island , 26de Novbr* 
1450, begynder ”i nafni Guds ok arnadarordi hins heilaga Olafs 
Noregs Kongs.”

***) Hvitfeld II S. 1316. F. Johannæi H. eccl. Isl. II. p. 240.
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Ligesom den norske Almue norden- og sondenfields, ved 
en egen Skrivelse af 24de Novbr. i44g havde notificeret Chri
stian Karl Knudsens Valg og Kroning *),  saaledes udfærdigede 
nu ogsaa det norske Rigsraad, strax efter Christians Kroning, 
under iste August i45o, en hoitidelig Erklæring om denne Akt, 
med fuldkommen Misbilligelse af ethvert Skridt, Karl havde 
foretaget sig for at erholde den norske Krone. Det er ved 
denne Ledighed, at vi allerførst finde statsretlige Principer for 
de norske Kongers Kroning offentligen udtalte. Begge Parter 
vare nemlig enige om, at Norges gamle Lov og Vedtægter nævnte 
Throndhiein som det rette Kroningssted, Erkebispen som den 
det tilkom at krone Norges Konge og det norske Rigsraad, som 
den Deel af Nationen, der skulde styre Kongevalget og fordre 
Kroningen for den udvalgte Konge **).

*) Iladorph S. 166.
**) Iladorph S. 169. Tre Afhandl, til Christ. I. Hist. S. 13.

***) Hans hyldedes 1458 af "menige Rigens Raad udi Norge, til Herre 
og Konge ovei' Norge, efter hans Herre Faders Död, og hvis det 
blev hannem forkortet, da den, som eftei’ hannem næst var i Alder,” 
Ilvitjeld II. S. 881. Christians Hylding som Norges Konge foregik 
1489 i Kiöbenhavn, hvor det norske Rigsraad, ”paa alle woris och 
menæ Prelates, Klerckeries, Ridderes och Riddermendzmendz, Bor- 
gemesteres, Radmentz, Kiobstædementz, Bonders och mene Almwcs 
■yVegnæ” var forsamlet; Hvitfeld II. S. 999, confererct med det 
originale Hyldingsdokument.

Saavel Christian I. som Kong Hans saae, længe for deres 
dödelige Afgang, deres ældste Sonner valgte og hyldede som 
Thronfölgere i Danmark og Norge ***);  men ingen af dem blev 
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i noget af Rigerne kronet, for hans Rcgieringstiltrædelse efter 
Faderens Död. Denne Kroning omtales, hvad Norge angaaer, 
som forestaaende, saavel i Kong Hanses som i Christian den 
Andens Haandfæstning *).  Otte Dage efter sin danske Kroning 
begav Kong Hans sig til Söes op til Oslo og derfra landveis 
til Throndhiem, hvor han ’’blev ai Norges Riges Indbyggere 
annammet med stor Glæde,” og derpaa kronet i Juli Maaned **).  
Dette var den sidste Kroningsfest i Throndhiem i meer end tre 
Aarhundreder. Christian den Anden blev kronet S. Oláis Dag 
1514, i Oslo; han var den sidste danske Konge der tillige er
holdt norsk Kroning***).  Intet Spor findes til, at nogen af 
deres Dronninger haver taget D< el i denne Udmærkelse.

*) Hvitjeld II. S. 972. Behrmanns Christ. II. Hist. II. S. 52.
**) liv it feid S. 976 siger, at han blev kronet S. Margretes Dag, som 

var den 20de Juli; men da Margretes Dag henfores baade til 13de 
og 19de Juli, maae Kroningen være foregaaet enten paa först- 
nævnte Dag, som i dette Aar indtraf paa en Söndag, eller paa Da
gen efter den sidste Margretes Dag, som i d. A. ogsaa faldt paa en 
Söndag.

***) Ilvitfeld S. 1103 nævner ikke, paa hvilken Dag Christian blev kro
net i Norge. Af et Brev sees, at Erkebispen, E. Walkendorf, den 
13de Juli var i Oslo og Sondagen næst efter S. Olafs Dag bekræf
tede Kongen Almuens Privilegier i Throndelagen ; ligesom en For
ordning dat. Torsdagen næst efter S. Olafs Dag (Paus gamle kon
gelige Forordninger S. 282) udtrykkeligen synes at nævne Kroningen 
som tidligere. Man kan maaskee altsaa antage, at Kroningen er 
gaaet for sig paa hiin Norges Skytspatrons Festdag.

Ved Frederik den Förstes norske Haandfæstning af 1524 
var det udtrykkeligen blevet bestemt, at Kongen skulde lade 
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sig krone i Throndliiem eller paa et andet passende Sted i 
Riget. Derfor var det ogsaa Kongens Hensigt, alt Aaret efter, 
og flere Gange i de folgende Aar, at begive sig med det danske 
Rigsraad til Norge og der i Oslo — formodentlig for Stedets 
Nærhed — lade sig krone *).  Det danske Rigsraad paaskyn
dede gientagne Gange denne Reise, hvilken det fandt nödven- 
dig for at bringe Rede i Norges forviklede, indvortes og udvor
tes Forhold. Men det norske Rigsraad som Kongen underret
tede om sit Forsæt, protesterede saavel mod Stedet, Oslo, som 
mod Tiden, den det önskede udsat; og grundede dette Önske 
paa Frygt for Christian den Andens Indfald, paa Vigens endnu 
ikke iværksatte Restitution fra svensk Side, og paa den i Riget 
herskende Trang**).  Det var saaledes ene de norske Magt
havere, der hindrede saavel Frederiks Kroning i Norge, som 
hans Sons Hylding i dette Rige***);  og deres egentlige Bevæg
grunde hertil have uden Tvivl været, deels det katholske Par
ties LJvillie mod Kongen, hvis Sindelag med Hensyn til den 
evangeliske Lære ikke kunde være ubekiendt; deels den Hen
givenhed for den landflygtige Konge, hvilken den snart paafölgende 
Tid viiste, som endnu levende hos en ikke ubetydelig Deel af 
det norske Folk****).

*) Hvitjeld II. S. 1286. 1299. Nye Danske Magaz. V. S. 101. 307-9.
*♦) Hvitjeld S. 1295.

***) Hvitjeld S. 1315. At de med Gustav Vasa misfornöiede Svenske 
skulde have havt den Plan, at Christian skulde krones i Norge 
{Celsius Gustav I. Historia II. S. 40), er der ingen Grund til at 
antage.

****) Derfor anförte det norske Rigsraad i sin Opsigelse til Frederik I.



40

De samme Aarsager medvirkede, uden Tvivl, ogsaa til at 
Frederiks Sön og Efterfölger heller ikke blev kronet til Norges 
Konge. Vel omtalte det söndenfieldske Norges Rigsraad, i sit 
riyldingsbrev 1555, hans ’’hoimægtige, lyksalige Kroning i Ri
get” som forestaaende; vel yttrede Kongen sit Forsæt, strax 
efter sin danske Kroning, at giöre en Reise til Norge, saavel 
for at bilægge Urolighederne i Riget, som for der at lade sig 
krone*)  5 hvilket vel ogsaa var Aarsagen, hvorfor det norske 
Rige ikke blev nævnet ved Kroningen i Kiöbenhavn; men Sa
gernes Stilling i Norge, og det forandrede Forhold, hvori 
dette Rige nu kom til Danmark, foruden flere Omstændigheder, 
hindrede Udlörelsen af dette Forsæt og fra denne Tid blev 
Talen i Norge ene om Kongernes Hylding; medens Kroningen 
for begge Riger kun fandt Sted i Danmark.

1531, at, blandt andet, Christian IL var en keist, kaaret og kronet 
Konge til Norge ; Hvitjeld II. S. 1354.

*) Krags Christ. Ill, Hist. I. S. 177-78. I Kongens Skrivelse til den 
skotske Konge lyder det hidhorende Sted saaledes: ’’Cogit nos rei 
publicæ status, ut post acceptam hic coronam, etiam in Norvegiam 
proficiscamur, ad motus componendos, qvi ex priori bello etiam in 
eo regno obtinere cæperunt, ut & coronan ejus regni cum Consilia- 
riorum norvagicorum consensu ad nos transferamus.” Kongens 
forestaaende Reise til Norge, omtales ogsaa i Beskiærmelsesbrevet 
for Bergen, 1ste Septbr. 1537 ; Krag II. S. 320. Dog fandt Kon
gen det ikke foruödent, efter sin Kroning i Kiöbenhavn, at kalde 
sig udvalgt Konge til Norge.
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Efter saaledes at have fulgt den norske Kroningsinstitu
tions hele Udvikling, fra dens forste Begyndelse indtil dens 
Ophor ved Tidernes forandrede Forhold, gaae vi over til en 
Undersøgelse af dens enkelte Momenter og disses Sammenlig
ning med hvad andre Folks Love og Skikke i denne Henseende 
vise os som gieldende. Disse Momenter vedkomme de forskiel- 
lige i denne Höitidelighed deeltagende eller fungerende Per
soner, Ceremoniellet, de statsretlige Virkninger deraf og ende
lig Beskaffenheden af Regalierne.

IV.
Hvilke Personer vare berettigede til Kroning?
Det Foregaaende haver viist os det som en nödvendig 

Betingelse for en Kroningscandidat, at han maatte være ret- 
mæssigen valgt og hyldet, enten til regierende Konge eller til 
Thronfolger. I Unionstiden forekommer den udtrykkelige Be
stemmelse: at Erkebispen Ingen maatte krone, uden den som 
af Norges Rigsraad og Stænder var valgt og fremstilt for ham 
(nisi electum el sibi præsentatum per consilium parli amen
tum regnï) *).  Hvorvidt den pavelige Sanction hertil desuden 
var fornoden, beroede paa Rigets temporære Forhold til Curien. 
Sverre ansaae sig, ligesaalidet som adskillige andre europæiske 
Konger, forpligtet til, i den Anledning, at indhente Pavens Sam
tykke **)  5 hvorimod Hakon Hakonsen, hvem det var vigtigt at 

*) Tre .Afhandl* til Christ. /. Hist. S. 14.
**) Ser. rer. Dan. VI. p. 20. Maaskee tænkte Sverre herved paa de

franske Konger; i det ringeste berettes, at, da Henrik I. 1059 lod 
Vid. Seist, hist, og phil. Str. V. Deel. F 
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grundfæste sit Dynastie paa Ruinerne af de tilintetgiorte Fac- 
tioner, og paa hvis uægte Födsel der maatte raadc-s Bod ved 
pavelig Legitimation, fandt det fornødent, umiddelbart giennem 
Paven, at erhverve sig Kirkens Sanction. En egen Undersøgelse 
af de statsretlige Grundsætninger der, især för Unionstiden, 
fandt Sted med Hensyn til den norske Rigssuccession, vilde 
ligge uden for denne Afhandlings Grændser. Vi indskrænke 
os derfor til den Bemærkning, at der paa den Tid, i Norge som 
i liere europæiske Lande, ved Valg almindeligen blot forstodes 
en Erkiendelse af Födselcns Ret og at et egentlig frit Valg kun 
fandt Sted, naar ingen til Kongestammen Henhörende kunde 
giöre hiin Ret gieldende. Derimod maae de ved Kongevalg 
og Hylding brugelige Skikke her saa meget mere interessere 
os, som vi til de væsentligste blandt disse finde Paraleller i 
selve Kroningshöitideligheden.

Oldtidens Forkierlighed for Symboler vilde, endog uden 
videre Beviis, lade os formode, at disse ikke savnedes ved en 
saa betydende Handling, som en Konges Valg og Hylding. 
Den gamle Historie giver os Vished herom og i denne Hen
seende viser sig mellem de, i Tid og Rum videst adskilte Folk, 
en ligesaa mærkelig som let forklarlig Overeensstemmelse. De 
ældste germaniske Folk pleiede at oplöfte den nyevalgte Konge 
paa et Skiold *).  Til denne Skik, som i lige Grad karakteri

sin Son Philip krone, gave Pavens Legater deres Samtykke dertil 
honoris tarnen & amoris gratia, da Pavens Samtykke ellers ikke 
ansaaes for nødvendigt; jfr. Meusels Geschichte Frankreichs I. S. 502.

D I en Disputats af C. G. Schwarz de antiqvo ritu elevandi principes 
inaugurandos (Altorf 1730. 4.) ardores Exemplcr herpaa af Tacitus,
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serer, saavel et krigersk Folk, for hvem Regenfen og Hærføre
ren vare forenede i een Person, som et Folk der befandt sig i 
cn omvandrende Tilstand, i hvilken pludseligt Kongevalg ei 
sieldent maatte blive nødvendigt, forekommer intet Spor i vort 
Norden. Her vidne derimod gamle Sagn, understøttede af 
Monumenter, om at Kongerne modtoge Kongenavn paa Thing- 
stæder i aaben Mark, hvor Høvdingerne indtoge Thingets i 
Kreds opreiste Stene, medens en större Steen i Midten eller en 
Höi i Nærheden, var bestemt for den valgte Konge, til derfra 
at vise sig for den forsamlede Mængde *).  Navnligen i Norge 
fandt, fra den ældste Tid af, visse Höitideligheder Sted ved 
Kongevalgene eller ved den offentlige Erkiendelse af en Thron
folgers Arveret {Konteng stekia), hvilke Höitideligheder tildeels 
iagttoge« ved de Hyldinger, der, endnu efter Kroningens Ind
førelse, gik forud for denne. Den antagne Konge reiste om-

Gregorius af Tours og Cassiodor om Franker, Gother og flere ger
maniske Folk ; jfr. Neocorus von Dahlmann II. S. 567. Fra disse 
kom uden Tvivl denne, som flere Skikke, til Rom og Byzanz, ved 
hvis Keiservalg de anföres at have været i Brug. Noget lignende 
forekommer i Norge, hvor der tales om at lofte den nyevalgte 
Konge op i sit Hôisæde (Jiefia Konung upp i hàsœti sit ; Hirdshraa 
Cap. V.).

♦) Paa flere Slæder i Norge sees saadanne Steenkrcdse med en hos
liggende Höi. Ved Vaagen i Nordlandene fandtes en meget stor 
saa kaldet Kongesteen, rundt omgivet med mange Stene {Schönings 
Reise, Mss. 5te Deel) „Lecturi regem veteres afllxis humo saxis in
sistere — — consveverant”, hedder det hos Saxo p. 5. Jfr. O. 
JVormii Mon. danica p. 87-88. Additt. p. 8. Milnters Leire S. 72«

F 2 
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kring til Landets almindelige Thing (Zogp/røg1), paa hvert af 
hvilke han modtog Hylding ; thi denne ansaaes for en Rets
handling, hvorved Riget blev ham tild'ômt *).  Af disse Thing- 
stæder var Örething ved Throndhiem det fornemste, og Ingen 
troedes med fuld Ret at kunde kalde sig Norges Konge, uden 
at han her var bleven keiset og hyldet**).  Efterhaanden som 
det demokratiske Princip hendöde og gav Plads for aristo
kratiske Former, indskrænkedes disse Reiser til de gamle 
Thingstæder under aaben Himmel, og Hyldingen modtoges nu, 
deels i de vigtigste Byer, her almindelig paa store Kirke- 
gaarde, deels paa andre Stæder, hvor Omstændighederne 
foranledigede det ***).  Med Kongenavnet hilstes den antagne 
Konge i den demokratiske Periode af en hæderlig Bonde ****)  ; 

*) Heimskr. II. p. 39. IV- p. 28. V. p. 26.

**) Heimskr. III. p. 259. IV. p. 240. V. p. 327. Ifölge islandske 
Annaler skal endnu Erik af Pommern være hyldet paa Örething j 
men maaskee var han ogsaa den Sidste. I et Dokument af 1437 
siges, at han blev keiset i alle tre Riger, paa alle de sædvanlige 
Steder.

,***) Heimskr. III. p. 411-12. Hakon den Unge valgtes paa Krists- 
kirkegaard i Bergen, hvor Bonder fra hele Gulathingslavet og til
lige fra Örkenöe, Hetland og Island vare nærværende (V. p. 236); 
ligeledes Erik Præstehader, V. p. 391 j Magnus Hakonsen paa 
Ekröe, da hans Fader var paa et Tog mod Danmark, V. p. 327, 
Dog hyldedes Magnus endnu 1319 paa Haugathing ved Tönsberg. 
(Thorkelin Analecta p. 178).

****) Heimskr. IV, p. 325. V. p. 26. 32.
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senere af en anseelig Magnat, undertiden af Erkebispen *).  
Magnus Lagabæter opfyldte selv denne Pligt ved sin Son Eriks 
Valg **).  Det nye Kongevalg bekræftedes undertiden ved Vaa- 
bentag (yapnatak}, en ligesaa gammel som karakteristik Skik 
paa de nordiske Folkemoder ***).  Naturligviis medforte Hyldin
gen giensidig Eedsaflæggelse, fra Folket til Regenten og fra 
denne til hiint ****).  I en vis Periode findes denne Eed, for at 
give den saameget större Hellighed, at være bleven aflagt paa 
Helgenes Reliqvier. Ved Hylding paa Öretliinget var derfor, 
foruden andre Reliqvier, saasoin Korset med lignum Domini i, 
hvilket Kong Sigurd Jorsalalar havde bragt ira Jerusalem f), 
fornemmelig den hellige Olafs Skrin tilstœde ft) J og saa vigtigt 

*) Heimskr. V. p. 233. 327. En Lavmand gav Hertug Skule Konge
navn paa Öretliinget; ibid. p. 206.

**) Hirdskraa, Cap. V. Drosten Hakon Jonsen gav Erik af Pommern 
Kongenavn (¿sZ. Annaler).

***) I Heimskr. IV. p. 28 siges, at paa Örething blev Kongenavn Sverre 
”dæmt med vapnataki;” cfr. p. 387. See om Vaabentag Erichsens 
lærde Anm. til Arnesens isl. Rettergang S. 584-93.

****) Heimskr. II. p. 40. 42. V. p. 33. 236 og il.

t) Heimskr. III. p. 241-42. 262. 293. 314- V. p. 205. 233. Gula- 
t hing s lov p. 70. Hirdskraa, Cap. V. Det lignum vitæ, hvorpå«
Magnus Ilakonsen svor ved sit Valg i Ekröe, maae have været en 
enkelt Reliqvie ; V. p. 327.

Í*f) Nævnes förste Gang ved Inge Bardsens Valg; Clausens norske Kro- 
nike S. 543. Siden ved den unge Kong Hakons Valg; Heimskr. 
V. p. 233. Om Olafs övrige Reliqvier f. Ex. Spyd, Öxe m. v. 
see Schöning Throndh. Domk. S. 174 folg.
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ansaaes dette, med Hensyn til denne Handling for at være, at 
Mangelen deraf ikke tilstædede nogen egentlig Eedsaflæggelse, 
men blot et simpelt Tilsagn om Lydighed*);  hvorfor de 
throndhiemske Kanniker, til hyis Varetægt Olafs Helligdomme 
vare betroede, undertiden havde Ledighed til at vise deres 
politiske Troesbekiendelse, ved at holde Skrinet tilbage, naar 
en dem mishagelig Kroncandidat skulde hyldes **).  Ved Hyl- 
ding i Bergen aflagdes Eeden paa den hellige Sunnives Skrin ***).  
I den förchristeiige Tid, da ethvert lidet District havde sin 
egen Regent, dannede en, i de for Folkemoderne bestemte 
Steenkredse, fremragende Steen det ophöiede Kongesæde. Se
nere, da Landene samlede sig i större Masser, anbragtes paa 
en Höi ****)  eller et andet passende Sled nær Thingstædet, et 
kongeligt Sæde (håsæti), der undertiden var saaJedes indrettet, 
at, foruden Kongen selv, flere Underkonger eller Jarler der 
ogsaa kunde finde Plads f). Da et saadant kongeligt Hoisæde 
ogsaa benævnedes med det ældgamle nordiske Udtryk for Sæde, 
Stol (stoll), brugtes Stol igien som Synonym med Rige ff), og 
en i Hôisædet oploftet Hersker kaldtes med en egen Benæv-

F. Ex. da den unge Hakon Hakonsen valgtes paa Öretbing og Kan- 
nikerne nægtede at udlevere Skrinet ; Heimskr. V. p. 26.

**) Heimskr. V. p. 26. 206.
***) Heimskr. V. p. 32. 392.

****) Heimskr. I. p. 81. 136.
■f) Heimskr. I. p. 113. 121. II. p. 296. IV. p. 220. 230 J jfr. Hird- 

skraa p. 79. 100.
tt) Heimskr. III. p, 254. I Upsala var Homing s-sioll, II. p. 98 ; jfr. 

p. 102- Ihre Gloss, col. 781.
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nelse Stollconge. Ligesom nu dette ophöiede Sæde siden, 
ved Kroningsinstitutionens Indførelse, blev til den kongelige 
Throne, saaledes vilde vi ogsaa faae at see, at der til selve Re- 
galierne, endog til Kronen og Scepteret, synes at forekomme 
Forbilleder i et ældre Tidsrum.

Alle disse Vedtægter bleve deels sanctionede, deels i 
Overeensstemmelse med hvad der hos fremmede Nationer var 
Brug, modificerede ved Magnus Lagabæters Lovgivning, med 
hvilken en nye Epoke begyndte i Norges Statsret, samt hele 
Hof- og Ceremonie-Væsen. Ved Hirdskraaen blev det nemlig 
bestemt, at Kongehylding skulde skee paa en Festdag eller Søn
dag. I en l’oregaaende Forsamling af Rigsembedsmændene og 
Magnaterne, skulde Thronarvingen tilsige alle Tilstædeværende 
Vedligeholdelse eller Forøgelse af deres Værdigheder, samt tillige 
med dem aftale det nærmere Ceremoniel ved selve Hyldingen. 
Paa Hyldingsdagen bivaanede Kroncandidaten en höitidelig 
hiesse og modtog Bispens Velsignelse. Derpaa blev det hellige 
Kors, sotn fra A. ia54 opbevaredes i Nidaros *),  (hvilket igien vi
ser, at man tænkte sig Orelhing som det fornemste Hyldings- 
sted), med de øvrige (S. Olafs) Helligdomme bragt paa Tliin- 
get, hvorhen Folket fra den tidlige Morgen af var sammenkaldt 
ved Trompeternes Lyd, og hvorhen Hoffolkene i fuld Rustning 
forföiede sig. Her vare anbragte forskiellige Sæder for Mag
naterne, paa begge Sider af et höit og anseeligt Sæde i Midten, 
bestemt for Kroncandidaten, der ved Thingets Aabning satte sig

*) Ser. rer. Dan. III. p, 91.
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paa dels nederste Trin. Den fornemste blandt de Tilstæde- 
værcnde, hvad enten Lærd eller Læg, gav Kroncandidaten 
Kongenavn, efter en vis Formular; hvorefter de Geistlige, 
Hofembedsmændene, Lehnsmændene og Lovmændene löftede 
den valgte Konge op i Hôisædet og Te Deum laudamus blev 
siunget af de Geistlige, Kyrie Eleison af de Verdslige. Nu 
aflagde Kongen Eeden til sine Undersaatter, ligesom disse igien 
til ham *).

*) Ilirdskraa, Cap. V. VII-IX.
*♦) Maguæanske Udgave pag. 55 sq.

Samme Konges Gulalhingslov **)  bestemte, hvad der var 
at iagttage ved Kongevalg og Hylding, naar ingen retmæssig 
Arving var til. Da skulde Rigets verdslige og geistlige Mag
nater, nemlig Hertug og Jarl, dersom saadanne existerede, alle 
Bisper og Abbeder, Lehnsmænd og Hofembedsmænd, uden vi
dere Tilsigelse, begive sig til Nidaros, for at raadslaae med 
Erkebispen. De Verdslige skulde sværge, at de vilde vælge 
den til Konge, som de troede bedst skikket; de Geistlige vare 
fritagne fra en saadan Eed, men de skulde staae Gud til Regn
skab for detRaad, de i et saadant Tilfælde gave. Bleve Stem
merne om Valget ulige, da gieldte Pluraliteten, saafremt Erke
bispen og de övrige Bisper hörte til den. Den valgte Konge 
aflagde Eed til sit Folk, ligesom Hertug, Jarl, Baroner, Lehns
mænd, Lovmænd og Bonder igien til Kongen. Efter endt Höi- 
tidelighed ledsagede Kongen med alle Tilstædeværende det hel
lige Kors og övrige Helligdomme tilbage til Kirken, hvor Kon
gen for Altaret modtog Velsignelsen og derfra, fulgt af Rigets 
Store, forföiede sig til sin Bolig.
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Disse Gulathingslovens Bestemmelser med Hensyn til en 
Konges Valg og Hylding, gientoges senere i Kong Hakon Mag- 
nussens Constitution af i3o2 *)j  men fra Calmarunionen af sy
nes den norske Geistliglied for en Deel at have tabt, i det rin
geste, sin retlige Overvægt ved Kongevalgene, thi i et, af det 
norske Rigsraad den iste August i45o i Throndhiem udfærdiget, 
Dokument, angaaende Retmæssigheden af Christians og Uret- 
mæssigheden af Karl Knudsens Valg, nævnes det samlede nor
ske Rigsraad, uden at der tillægges dets geistlige Medlemmer 
nogen overveiende Indflydelse, som det der, under en Thron- 
vacance, i Overeensstemmelse med Rigets Love og Retssædvaner, 
skulde vælge en Konge og for denne begiere Kroning **).

*) Kongs-erjd &.c. p. 19-
**) ’’Consiliarii et Consilium regni Noruegie facientes, qui, corona va

cante, iuxta leges & consuetudines patrias de regni successore proui- 
dere habemus, nominatuinque electum & introductum presentare habe- 
xnus postmodum coronandum.” Cfr. Tre AJhandl. til Christ. dites 
Hist. S. 13.

Ü^id. Seist, hist, og phil. Str. V. JDeel

En anden, ei aldeles uvæsentlig, Forandring i Hyldings- 
Ceremoniellet, forsaavidt den tillige vidner om Forfatningens 
tiltagende Fiernelse fra de demokratiske Former, synes at være 
indtraadt under Unionstiden; i det nemlig Kongerne ei længer 
lode sig hylde paa det ved Aarhundreders Brug helligede Öre
thing, men derimod modtoge Hyldingen fra en kongelig Throne 
paa Throndhiems Domkirkegaard. Denne beskrives af den 
amle P. Clausen, som ”en skiön Kongens Slol, opmuret paa 

Domkirkegaarden af besynderlig skiön huggen Steen, med mange 

G
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Trapper og Opgange, paa hvilken Stol Kongerne sad, naar de 
lode sig hylde”*).  Skiöndt i den folgende Tid, lige til Souve- 
rainitetens Indfbrelse, Oslo var det egentlige Hyldingssted, sy
nes dog hiin gamle Kongestol under aaben Himmel, i lang Tid 
at være bleven vedligeholdt som en ærværdig, nu derimod al
deles forsvunden, Levning af Norges gamle offentlige Liv **).

*) Norges Beskrivelse S. 91 ; naar der lægges til .* og krone (jfr. Aks. 
Pedersens Norges Beskrivelse i Suhrns Saml. II. S. 58, Schönings 
Throndln Donik. Beskr. S. 227), da maae det uden Tvivl være 
een, meer end et Aarliundrede efter den sidste Kroningsfest i 
Throndhiem let undskyldelig, Forvexling nieDem Hylding og Kro
ning } tlii paa Kroning under aaben Himmel forekommer i intet 
Land Exempel..

**) Endnu 1591 blev den efter kongelig Befaling repareret; Schönings 
Throndh. Domk. S. 337.

Den forste norske Kongesön, som Faderen selv lod give 
Kongenavn, Hakon Hakonsens anden Sön Hakon den Unge, 
blev, uagtet han levede i 17 Aar efter denne Tid, aldrig kro
net, derimod var dennes yngre Brodér Magnus den forste, 
ligesom han blev den eneste norske Kongeson, hvem denne Ud
mærkelse blev til Deel i Faderens levende Live; thi Magnus 
selv, som i sine sidste Levedage vilde have ladet sin Sön den 
udvalgte Konge Erik krone, hindredes derfra ved Döden. Under 
Unionstiden modtoge baade Hans og Christian II. som Thron- 
fölgere Hylding i Norge; men Ingen af dem blev kronet, för 
han tiltraadte Regieringen; ja, Frederik den Förstes norske 
Haandfæstning syntes endog at erklære sig mod ethvert Valg af
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en norsk Thronfolger, i den regierende Konges Levetid *).  
Ligesom den Thronberettigede i enhver Alder kunde vælges til 
Konge, saaledes synes ogsaa Kroningsalderen her, som i andre 
europæiske Lande, at have været ganske vilkaarlig. Magnus 
Erlingsen kronedes i sit 8de Aar**);  Magnus Lagabæter vilde 
have ladet sin Sön Erik krone i hans tolvte, og, da han i sit 
trettende Aar blev kronet, ansaaes han ikke endnu for myn
dig ***).

Uagtet en Dronning antoges at dele, ei blot sin Gemahls 
Værdighed, men og hans Regentpligter ****),  synes hendes 
Kroning dog ikke at have været anseet for nogen uomgænge
lig fornoden Ceremonie. Det forste Exempel paa en norsk 
Dronnings Kroning er Magnus Lagabæters Gemahlinde Inge-

*) Dette synes i det ringeste at være Meningen af den ikke ganske 
tydelige 28de Art., der lyder saaledes: ’’Item, efterdi at Norriges 
Rige er et frit Kaarrige, skulle vi ikke Legiere af Rigens Raad eller 
dets Indbyggere, at nogen vor Sön eller andre i vor Tid skal ud
vanges til Konning efter vor Död at blive, uden vi kunde have det 
med deres Minde; giores der noget imod, da skal det ingen Magt 
have.” Derfor vilde det heller ikke lykkes Hertug Christian ved 
sin Reise 1529 til Norge, at erholde Arvehylding i dette Rige 
{HvitfeldW. S. 1315); skiondt de svenske Emigranter, for hvilke 
Thure Jonsen stod i Spidsen, endog skulde have foreslaaet, at han 
der skulde krones ; Celsii Gustav I. Hist. II. S. 40.

**) Eller maaskee endnu tidligere ; s. ovenfor S. 8.

***) Thorkelin Dipi. II. p. 90. F. Johanncci Hist, eccl. Isl. I. p. 406. 

♦**+)  Speculum Regale p. 602.

G 2 
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borgs*),  hvem Svigerfaderen Hakon den Gamle lod krone, til
ligemed sin Sön, uagtet hans egen Dronning Margareta ikke 
vides nogensinde at have erholdt denne Hæder. Kun to re
gierende Dronningers Kroning omtales i den norske Historie; 
den forste var den skotske Margaretas, som ifölge en udtrykkelig 
Bestemmelse i Ægtepagten, blev kronet ved sit Bryllup med Erik 
Præstehader 1281**);  den anden var Euphemia Hakon Magnus- 
sens Dronnings, 1299 tilligemed Kongen.

*) Beretningen i Messenii Scondia illustrata II. p. 16, at Sverres Dron
ning skulde være bleven kronet tilligemed ham, haver ingen historisk 
Hiemmel.

**) Suhms Historie X. S. 828. Islandske Annaler ved Aaret 1281. I 
Fordans Scotichronicon (ed. Edinburg.) II. p. 125 tilfoies, at hendes 
Kroning skedte imod den norske Enkedronnings Villie.

***) Heimskr. III. p, 437. Nor egs Konunga Sögur (Mss. Magn. No. 41 
fol.). Thorkelin Dipl. II, p. 8. At denne Kroning skulde være 
bleven forrettet af den tilstædeværende pavelige Legat, som Sverris- 
Saga p. 110 lader Magnus Erlingsen selv sige, niaae være en Mis- 
forstaaelse. I en folgende Tale p. 158 siger han selv, at Legaten

V.
Ordinat or; Kroningsstad; Kroningsdag; Forsamling.

Ordentligviis tilfaldt Hovedforretningen ved en Kroning 
Erkebispen af Throndhiem, som Norges forste Prælat. Af 
ham forrettedes den forste norske Kroning, Magnus Erling- 
sens***);  af ham kronedes Erik Præstehader, Hakon Magnus- 
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sen, Karl Knudsen, Hans og Christian II« Derfor nævnte den 
pavelige Legat Erkebispen for Sverre, som den Prælat, hvem 
hiin Forretning egentlig tilkom *);  og i Unionstiden forekom
mer det som en udtrykkelig Bestemmelse i den norske Stats
ret **).  Men, ligesom i andre europæiske Lande, den, visse 
Prælater, deels ifölge gamle Vedtægter, deels ifölge pavelige 
Concessioner, tilkommende Rettighed, at krone deres respective 
Konger, dog ikke hindrede disse fra undertiden at lade denne 
höitidelige Handling forrette af hvilken anden Biskop og paa 
hvilket Sled de vilde, saaledes tilegnede de norske Konger sig 
samme Frihed***)  og det mangler ikke paa lignende Exempler 
i den norske Historie. Ved Sverres Kroning fungerede Biskop 
Niels af Oslo som Ordinator ****),  under Erkebispens Landflyg
tighed; og da den norske Erkebisp, ei uden byrdefulde Betin- 

og Erkebispen viede ham ; maaskee haver den forste, efter Hr. Prof. 
Magnussen for mig venskabeligst yttrede Mening, meddeelt ham 
et Slags Investitur af Riget ved en Ring, ligesom Hadrian IV. til 
den engelske Henrik II. med Hensyn til Irland.

*) Sverris-Saga p. 217.
**) Werlauffs Tre Afhandl, til Christ. I. Hist. S. 13-14. Den Lov af 

hvilken en Artikel ordlydende anföres i det norske Rigsraads Brev 
1450, maae desværre antages nu at være tabt. I et Dok. 3die Adv. 
Sönd. 1449 siges Karl Knudsen at være bleven "cronadr af Ærche- 
piscoponom epter thet, som S. Olafs Konongs Lag oc waar helaga 
Lagbok wtskirer om Konongs Kosning.”

♦**) Ser. rer. Dan. VI. p. 20.
****) Sverris-Saga p. 218: ”var Nicolas biscupr höfudsmadr at vigslunni” ; 

. cfr. p. 432. Ser. rer. Dan. 1. c.
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geiser, vilde krone Hakon Hakonsen, formanede Denne Paven 
til, i dette Öiemeed, at sende en Legat. Christian I. synes, 
under Erkesædets Vacance, at være bleven kronet af den skal- 
lioltske Biskop Marcellus som postuleret Erkebiskop *).

*) Werlauf 1. c. S. 24.
Ogsaa de ungarske Konger bleve kronede i Stuhlweissenburg, 
hvor den hellige Stephan laae begravet.

***) Ser. rer. Dan. VI. p. 20.
+***) Til Hakon Hakonsens Kroning hentedes Fornödenheder fra Engel

land og andre Lande; Ileimskr. V. p. 270. 277.

Til den Ære at være Kroningsstad,, kunde ingen i Norge 
være mere berettiget, end Nidaros, Rigets egentlige Hovedstad, 
dets Skytspatrons Hvilested **)  og Erkebispens Residents. Imid
lertid varede det dog længe inden en saadan Udmærkelse blev 
denne Bye til Deel; og de norske Konger synes, ligesom Andre 
i Europa, ogsaa at have giort den Frihed gieldende, ei blot at 
lade sig krone af hvem, men ogsaa hvor de vilde ***).  Alle
rede Magnus Erlingsen, som dog bestemte, at hans og de fol
gende Kongers Kroner skulde ofres til den hellige Olafs Kirke 
i Nidaros, kronedcs i Kristkirken eller den gamle Domkirke i 
Bergen; hvor ogsaa Kong Sverres, Hakon Hakonsens, Mag
nus Lagabæters og Erik Præstehaders Kroninger foregik. Val
get af denne Bye er maaskee mindre at forklare af politiske 
Grunde, end af den Omstændighed, at den, som Rigets lörste 
Handelsstad, fremböd liere Midler til at modtage og beværte den, 
ved en saadan Ledighed, talrige og anseelige Forsamling ****).  
Ingen Konge findes at være kronet i Nidaros lor Hakon Mag- 
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nussen i Aaret 1299. I Unionstiden nævnes Nidaros eller, som 
den nu kaldes, Throndhiem, som den rette Kroningsstad efter 
Norges Lov*);  i Throndliiems Domkirke kronedes Karl Knud
sen, Christian I. og K. Hans. Skulde ikke de overspendte Fri
heder, der i Bergen deels forundtes Hanseforbundet, decís an- 
massedes af det, efterhaanden have bevirket hos Kongerne en 
Utilböielighed til at lade sig krone i en Bye, der kun for en 
Deel kunde siges at være norsk? Derimod bleve Christopher 
af Bayern og Christian IL kronede i Oslo. Grunden hertil var 
uden Tvivl Stædets nærmere Beliggenhed; hvorfor ogsaa Fre
derik I., efter det danske Rigsraads Tilskyndelse, havde i Sinde 
at lade sin paatænkte norske Kroning foregaae i denne Bye **),  
hvorimod dog det norske Rigsraad protesterede ***);  skiöndt 
Kongens norske Haandfæstning i denne Henseende kun betin- 
gelsesviis nævnte Throndhiem ****).

*) I de norske Stænders Brev til Christian I., 24de Novbr. 1449 (ZZrt- 
dorphs Riimkrönike II. S. 169), nævnes Throndhiem ’’then Stadh, 
som war beskrefwen Lagli vtwiisa, som rattwiiser Konunger bor 
att wälies ocli kronas." I et Brev, udstædt af Frostethingets Almue, 
af 13de Juni 1453, om Christians eller Karls större Ret til den 
norske Krone, siges at hiin lovede at komme til Throndhiem ”ath 
aname sin koningligh Krono, effthertliy som reth oc gamel siduanie 
vtuiser.”'

**) Hvitfeld II. S. 1286. 1299» Nye danske Magaz. V. S. 101.
***) liv il feid S. 1295.

I Udtoget hos Ilvitfeld S. 1274 liedder det urigtigen, ”at Kongens 
Kroning altid skal staae udi Throndhiem.” I Originalen lyder der
imod den 41de Artikel saaledes: ’’Item skulle vy lade oss krone i
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Kroningshöitideligheden fandt som oftest Sted paa en vig
tig Festdag, undertiden paa en eller anden norsk Nationalliel- 
gens Dag *).  En Höitidelighed af denne Art samlede altid en 
talrig Mængde af Personer, hvem enten Pligten kaldte eller Be- 
gierligheden efter at bivaane en saa sielden Fest, lokkede. Her 

Norrjge vti Thronhiem eller andhenstedz wti Riigit, som Oss och 
N orrigiss Raad siwniss best och bequemest att være.” • Abs. Peder
sens Udsagn (Norges Beskr. i Suhms Saml. II. 1. H. S. 58), at de 
norske Konger altid have været kronede i Throndhiem, kan derfor 
ikkun forstaacs med Indskrænkninger.

*) Hakon Hakonsen og Christian I. bleve kronede paa den hellige 
Olafs Dag j om den forste anföres udtrykkelig som Grund, at han 
hörte til denne Helgens Stamme, da Cardinalen ellers foreslog en 
eller anden Apostels Dag {Heimskr. V. p. 273) ; Christian Il.krone- 
des maaskee ogsaa paa denne Dag; s. ovenfor S. 36. Erik Præste- 
hader kronedes paa S. Svithuns Dag eller den 15de Juli {Stur- 
lunga Saga IV. p. 42); ligeledes Christopher af Bayern {Suhms 
Damn. Hist. XIII. S. 843). Denne engelske Helgen var i megen 
Anseelse i Norge ; Magnus Erlingsen og Hakon Hakonsen skienkede 
ham Byen Stavanger, hvis fornemste Kirke var ham helliget; Krafts 
Norges Beskrivelse IV. S. 4- 10-11. Om hans Festdag s. P. Mag- 
niissens 1ste November og 1ste August S. 67. Karl Knudsen blev 
kronet S. Edmunds Dag, den 20de Novbr. (Ser. rer. Spec. I. 1. p. 
97) ; eller som Dagen paa andre Steder betegnes, Torsdagen för S. 
Clemenses Dag, Haandf. i Thorkelins Anal. p. 136, (ikke selve S. 
Clemenses Dag, som det hedder i Diar. Wadst., Ser. rer. Spec. 1. c. 
P. 166)); eller Torsdagen for S. Catharines Dag {Ser. rer. Spec. I. 1. 
p. 247. II. p. 133). Den hellige Edmund var ligeledes en engelsk, 
i Norge nationaliseret, Helgen, om hvem see blandt andre Kraft» 
Norges Beskr. I. & 309. IV. S. 293 ; Suhms D. H. VIII. S. 95.
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mödte efter Indbydelse Rigets geistlige og verdslige Magnater, 
Lehnsmænd, Riddere og Hofmænd, Kiôbstædernes og Bonde
standens Repræsentanter *). Foruden Norges egne Bisper 
indfandt sig tillige Bisperne fra Island og de bvrige Skatlande **);  
i Unionstiden pleiede undertiden ogsaa danske og svenske 
Bisper at være tilstæde ***).  Höitideligheden bivaanedes ei 
sielden af Udlændinge, fornemmelig fra de nordiske Naboelan- 
de, fra Engelland og Skotland, tildeels maaskee efter Indby

*) Ved Karl Knudsens Kroning nævnes som Tilstedeværende, Erkebis- 
pen, Bisper, Riddere og Svende, Norges Rigsraad, haandgangne 
Mænd, Kiobstedmænd og Almue; Thorkelin Analecta p. 137- Ved 
Hakon Hakonsens Kroning vare tilstede, foruden Prindserne af Kon
gehuset, 9 Lehnsmænd, 10 Abbeder, Erkedegne og Provster fra hele 
Riget, 5 Lovmænd, de kongelige Stallare, Sysselmændene, Hoffolkene 
og de fornemste Bonder af hvert Fylke ; Heimskr. V. p. 274.

Heimskr. III. p. 434. 436. Saaledes var, ved Hakon Hakonsens 
Kroning, foruden de fem norske Bisper, ogsaa Bispen af Holum 
tilstede; ibid. V. p. 274; ved Erik Præstehaders alle norske Bisper, 
begge de islandske, den færôiske og sudröiske, i alt Ni; Sturlunga 
Saga IV. p. 42, cfr. Ser. rer. Dan. III. p. 116, Torjæi II. N. IV. 
p. 369. Baade ved Christophers og Christian I. Kroning nævnes Bi
skopperne af Holum og Færoe som Tilstædeværende ; Nye danske 
Alagaz. I. S. 68, Tre ^tjhandl. til Christ. I. Hist. S. 25.

###) Ved Christophers Kroning maaskee Erkebisperne af Lund og Upsala, 
Bisperne af Viborg, Linkiöping, Skara og Wexiö QNye danske Mag. 
L c.); ved Christian den 1stes og Christian den 2dens, Bispen af 
Viborg ( Tre yljhandl. 1. c. ; Indulgentsbrev for S. Annas Alter 
i Halvards Kirken i Bergen dat. Oslo 12te Juli 1514).

FXc?. Selsk. hist, og phil. Skr. VDeel. H
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delse*).  For övrigt var det naturligt, at de politiske Forhold, 
under hvilke selve Kroningen foregik, maatte have Indflydelse, 
saavel paa Höitideligheden i det Hele, som i Særdeleshed paa 
det större eller mindre Antal af Tilstedeværende **).

*) Ved Hakon Ilakonsens Kroning indfandt sig mange Udlændinge; 
ligeledes ved Hakon Magnussens; Heimskr. V. p. 274. Laurentius 
Bisk. S. C. XII. Mss. Ved Magnus Lagabæters Kroning var en 
Gesandt fra den skotske Konge tilstede ; Heimskr. V. p. 348. Erik 
Præstehader anmeldte den engelske Kong Edvard I. sin forestaaende 
Kroning; Thorkelin Anal. p. 162.

**) Ved Sverres Kroning, midt under Borgerkrigen, nævnes kun, som 
tilstedeværende de 4 norske Bisper; Sverris-Saga p. 218. Ved 
Karl Knudsens synes, foruden Erkebispen som Ordinator, Bispen 
af Hammer at have Været den eneste fungerende Biskop ; Ser, rer. 
Spec. I. 2. p. 133. Var Bispen af Örkenöe virkelig den eneste ved 
Erik af Pommerns Kroning i Calmar tilstedeværende norske Biskop, 
som Kronings-Dokumentet synes at tilkiendegive (Hvitfeld I. S. 
610), giver dette et Vink mere om Norges synkende Betydning 
paa denne Tid.

***) Dette siges udtrykkelig om Hakon Hakonsens og lians Sons Kro
ning ; Heimskr. V. p. 276. 348. Da Erling Skakke anmodede 
Erkebispen om at krone sin Son, beraabte han sig ogsaa paa den

VL
Kronings-Ceremoniel ; Kroningseed; Ridderslag.

Hvad det gamle norske Kronings-Ceremoniel angaaer, da 
var dette i det væsentlige, ligesom i Europas övrige Lande paa 
den Tid, indrettet efter den romerske Kirkes Forskrifter***);  
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maaske med Optagelse af en eller anden Skik, som ved saadan 
Ledighed fandt Sted i andre Lande, til hvilke Norge stod i nær
mere Forhold, saasom de to övrige nordiske Riger og Engelland *).  
Om de fleste norske Kroninger kiende vi for övrigt ikke stort 
mere, end de almindeligste Omstændigheder; Hakon Hakonsen 
og Magnus Lagabæter ere de eneste, over hvis Kroningshöi- 
tidelighed en samtidig ypperlig Krønikeskriver har opbevaret 
os nogenlunde detaillerede Beskrivelser. Ved at meddele først
nævnte, med hvilken den anden næsten aldeles stemmer over- 
eens, ordlydende efter Sturla Thordsens Fortælling**),  vilde vi 
tillige faae Ledighed til, paa en sammenlignende Maade, at an
bringe de faa øvrige Træk, der til denne Gienstands Oplysning 
forekomme i vore övrige historiske Kilder.

canoniske Ret (Gudslog)*, ibid. IV. p. 435. Dette bestyrkes ogsaa 
ved at sammenligne Fortællingen i Hakon Hakonsens Saga om Ha
kons og Magnuses Kroninger med Pontificale romanum. Et saa- 
dant Udtog af det romerske Ritual var maaskee den liber de 
coronatione Regis, som i Begyndelsen af det 14de Aarh. liavdes i 
Sverrig; Ihre Upsalia illustrata p. 113.

*) Da Erling Skakke vilde have sin Sön kronet, nævnte han ogsaa de 
danske og engelske Kongers Exempel*, Heimskr, III. p. 436. Over
hoved vare de norske Kongers Hofskikke vel, for störste Deel, ind
rettede efter fremmede Landes; jfr. Heimskr. III. p. 146 om Olaf 
Kyrre.

**) Hakon Hakonsens Saga i Heimskringla V. p. 275 folg. p. 348; 
jfr. Clausens Norske Kongers Krönike S. 731. Der siges udtrykke- 
ligen, at samme Ceremoniel iagttoges ved Magnuses Kroning som 
ved Faderens; jeg har derfor i Texten suppleret Fortællingen om 
dennes Kroning af den folgende om Sonnens, hvor denne er om

stændeligere.
H 2
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”St. Olafs Aften indfaldt paa en Söndag. Festdagen selv 
blev der tidlig om Morgenen holdt Gudstieneste i hele Byen 
(Bergen). Derefter blev alt Folket ved Luurenes Lyd sammen
kaldt paa Kristskirkegaard. Da det paa den Tid var faldet i 
Regnveir, var Veien fra Kongsgaarden lukket baade oventil og 
paa Siderne med grönt og rödt Klæde. Den störste Deel af 
Hofsinderne var ifört fuld Rustning, deels for at holde Vagt ved 
Kongsgaarden, deels for at giöre Veien til Kirken ryddelig*).  
Processionen gik for sig i folgende Orden. Först gik 80 Hof- 
sinder, som holdt Veien frie, to og to jævnsides; dernæst to 
Mærkesmænd, som bar Kongens Bannere**);  dernæst Skutel- 

*) Ved Hakon Magnussens Kroning i Throndhiem 1299, var Veien fra 
Ören (Strandbredden) til Kristskirken belagt med kostbare Tepper; 
”Var at öngvo at ganga utan af eyrum ok fram at Kristskirkiu utan 
á dunklædum, pelli ok balid urskinni Laurentius Biskups-Saga Cap.' 
XII. Ved Edvard den Andens Kroning i Westminster 1308, var der 
fra Slottet ad pulpitum monasterii lagt pannus virgultatus s. burellus 
til at gaae paa; Rymer i Foedera, Ed. IVta. Vol. II. P. I. p. 33.

**) At Mærket eller Banneret ogsaa havde en symbolisk Betydning, 
nemlig af den Lydighed, hver den, for hvem et saadant blev baaret, 
var berettiget til at fordre, sees af Ceremoniellet ved Udnævnelsen 
af Hertug og Jarl, da Overlevering af Sværd og Banner fandt 
Sted; Hirdskraa Cap. 11. 15. Derfor brugtes en Fane undertiden 
ved Investitur af et Ilige, hvortil der ogsaa findes Spor i den norske 
Historie ; Heimskr. IV. p. 8. I den danske Historie forekommer 
Exempel herpaa under Christian I. ; Ser. rer. Ran. VI. p. 633. 
Blandt S. Olafs Helligdomme i Throndhiems Kirke var hans Fane 
en af de betydeligste (Heimskr. IV. p. 26 ; Schönings Throndh. 
Domkirke S. 175). Hermed kan sammenlignes den hellige Erichs 
Banner i Upsala Domkirke, den hellige Stephans Fane i Ungarn, 
St. Denis Fane i Frankerig o. fl.
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svendene og Sysselmændene i Hofdragt; dernæst Lehnsmæn- 
dene med prægtige Sværde. Efter disse kom fire Lehnsmænd, 
som bar en stor Skive mellem sig, hvorpaa den kongelige Kro
ningsdragt (yigsluklædt)Qg de kongelige Prydelser (vigsluskrud, 
konungsskrud} laae *).  Derefter gik Kongens Sön Sigurd og 
Munan Biskopssön, hver med et Scepter af Sölv; paa det ene 
var et Guldkors, paa det andet en Guldorn. Efter disse fulgte 
den unge Kong Hakon, som bar Kronen**)  og Knud Jarl, som 
bar Sværdet ***).  Kong Hakon selv gik imellem Erkebispen og 

*) Ogsaa ved Edvard II. Kroning blev Kroningsdragten haaret super 
unum scaccarium magnum af 4 Magnater; Rymer I. c. p. 36. Hvad 
der paa den Tid maae have hört til de norske Kroningsprydelser, 
kan man omtrent slutte sig til af et Brev, ved hvilket den svenske 
Kong Birger 1311 sendte Upsala Capitel nogle ornamenta regalia so- 
lennia til Forvaring, blandt hvilke subtile, dalmaticam, mantellum, 
thoracem, pestes lineas, sandalia, aqvilam de auro, balteum de ar
gento-, Ihre Upsalia illustrata p. 111. I et Dokument 1340 an- 
gaaende den norsk-svenske Kong Magnus Smæk tilhörende Sager, 
nævnes blandt andre ogsaa unum par kronoclœdhe s. unum mantel- 
lum, una toga, unum sorkot cum uno pari caligarum (Nova Acta 
Upsaliensia VIII. p. 322); baade Dalmatien og Surcot nævnes i 
franske Kroningsreglementer af 1179 og 1226 ; Godefroy Ceremoniel 
français I. p. 3. 27. Jfr. Christian 111. Salvingsakt Indi. S. IX.

**) Ved Magnuses Kroning bar Knud Jarl, som den fornemste Magnat, 
Kronen, skiöndt han dengang alt var saa svag, at han maatte ledes 
af to Stallare.

***) Saaledes findes det, baade her og ved Magnuses Kroning, i Flatöe- 
bogen. Den frisiske Codex, som er fulgt ved Hakon Ilakonsens 
Sagas Text, læser paa dette Sted pigslugull, som neppe er rigtigt, 
hvorom mere i det Fölgendc.
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to andre Bisper *).  Ved Kongsgaardens Port mödte de övrige 
Bisper, Abbeder og Geistlige i Procession, istemte Responso- 
rium Ecce mitto angelurri meum **)  og gik under Sang til Kir
ken. Ved Kirkeporten modtoges Kongen af Cardinalen, med 
lo Bisper og hans Klærker, som istemte en nye Sang og fulgte 
Kongen op til Altaret. Nu blev Messen siungen og Vielsen 
foretoges med de behörige Ceremonier. Efter denne iförtes 
Kongen Kroningsdragten og de kongelige Prydelser ***);  Erke- 
bispen og de övrige Bisper bandt Kroningssværdet ved hans 
Side ****)  og forte ham derpaa til sit Sæde f). Efterat hele

Pontoppidan (Annaler L S. 662) siger, at den norske Erkebisp ved 
denne Ledighed forste Gang bar Pallium; men uden at anföre 
Hiemmel derfor. Ikke de norske Kongers Kroningsfest, men vel St. 
Olafsdag, paa hvilken den her beskrevne Kroning foregik, var en 
af de Ledigheder, ved hvilke Erkebispen var berettiget at vise sig 
med denne Prydelse; T/iorkeUn Diplom. II. p. 5. 43.

**) Denne Sang brugtes ogsaa ved franske Kroninger i 13de og 14de 
Aarhundreder under Processionen til Kirken; Godefroy Ceremoniel 
français I. p. 13. 32.

***) Ifö’lge Pontificale romanum I. p. 199 gik Kongen til Kirken,’ i 
ridderlig Dragt (pestibus militaribus indutus), og ifortes Kronings
dragten forst efter Salvingen.

****) Af Magnus Erlingsens Yttring [Heimskr. IV. p. 110) synes det 
næsten, at den i Ritualet foreskrevne og i flere Lande, saavel i 
Middelalderen, som i den nyere Tid, brugte Skik, at den nye Kon
ge svingede .Sværdet mod alle fire Verdenshiörner, ogsaa har været 
fulgt i Norge.

i) Et saadant var formodentlig den Stol Sverre havde ladet forfær
dige og som .siden ved Bergens Indtagelse, under Inge Bardsen, faldt
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Höitideligheden var tilende, fulgte Erkebispen og Bisperne Kon
gen liiem til Kongsgaarden, i samme Orden, som de vare komne, 
¡stemmende Lovsange paa Veien. Kongen aflörte sig her Kro
ningsdragten med Erkebispens Hielp, iförte sig sin kongelige 
Dragt (KonungsbunacT) og bar den Dag Kronen.”

Uagtet denne Beskrivelse navnligen blot omtaler den 
egentlig politiske Deel af hiin höitidelige Akt, nemlig Kroningen 
(at korona, at pigia til koronu, under koronu), hvilken ogsaa 
paa flere Steder nævnes som betegnende den hele Akt *),  er det 
dog uden for al Tvivl, at den kirkelige Deel deraf, Salpingen, 
efter det romerske Rituals Forskrift, först er bleven foretagen. 
Erling Skakke udbad sig udtrykkeligen for sin Son, at Erke
bispen vilde salpe ham til Konge (smyria liann til pelldis')^')*  
og Fortællingen om Sverres Dröm, at Propheten Samuel (som 
salvede den forste jödiske Konge Saul) salvede hans Hænder, 
skulde unægteligen have Hentydning til hans tilkommende Vær- 

i Baglernes Hænder, som forærede den til Erkebispen, hvorefter 
den siden i lang Tid henstod i Kristskirken i Throndhiem; Clausens 
norske Krönike S. 568.

’) F. Ex. i Gulathin g sloven p. 63; Erik Præstehaders Ecd, trykt bag
ved Sandvigs statuta Concilii Asloensis, hvor det anmærkes, at en 
gammel Haand har skrevet ungenda over Originalens coronando. I 
Dokumenterne angaaende Christian I. og Karl Knudsens Valg, næv
nes ogsaa blot Kroningen, Mon dette ikke skulde tale for, at ved 
Kongevalgene det aristokratiske Princip mere haver sögt at giöre sig 
gieldende end det hierarkiske?

**) Heimskr. III. p. 435«
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díghed *).  Man kan vel derfor antage, at ved Udtrykket Vielse 
(vigsla, Konungsvigsla') her, ligesom i Middelalderens Sprog, 
nærmest cr betegnet Salvingen **).

*) Heimskr. IV. p. 17. jfr. et Sted hos Gvil. Neibrígensis ib. p, 43^ 
Ordet Kr is mi, som Sverris-Saga her bruger, var netop Middelalde
rens Benævnelse for denne viede Salve (Chrisma) ; Ducange Gloss, 
M. Latin, in h. v.

**) Il-os Middelalderens Skribenter betyder Unctio og Consecrado et 
og det samme; Chiflet de ampulla Reimensi (Antv. 1651. fol.) p.
109. Magnus Erlingsen sagdes at være bleven vigdr ok koronadr ; 
Heimskr. IV. p. 110. Selden, titles of honour p. 144 anförer et 
Brev fra en engelsk Biskop til Kong Henrik III., hvori Vigtigheden 
og Betydningen af denne Ceremonie udvikles.

***) Pag. 63.

En anden integrerende Deel af den hele Akt haver Sturla 
Thordsen, i sin Beskrivelse over Hakon Hakonsens og hans 
Sons Kroningsfest, ligeledes undladt udtrykkeligen at beröre, 
nemlig Kroningseeden (eid under koronu, eidstaf sem Konungs- 
vigslu fylgir'), som, ifölge Ritualet, gik forud for Salvingen og 
Kroningen. Denne Eed svor Erling Skakke og 12 Lehnsmænd 
med ham, da hans mindreaarige Sön blev kronet; den paabydes 
i Gulathingsloven ***)  og Hirdskraaen ****)  som en Betingelse 
ved Kroningen og adskilles her fra den Eed, eller rettere det höi- 
tidelige Löhe (heit, jatarij, Kongen ved sit Valg maatte aflægge. 
At den i det væsentlige har været afíattet efter Formularen i 
det romerske Ritual, er kiendeligt ved Sammenligning med Erik

****) Cap. VI. *
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Præstehaders Eed *).  I Almindelighed gik en saadan Eed ud 
paa Overholdelse af Kirkens og den geistlige Stands Rettigheder, 
Nationens Friheder og Olaf den Helliges Lov **).  Men under
tiden sögte de Prælater, der styrede den hele Akt, tillige at 
faae indfort i Eedsformularen en eller anden Bestemmelse, sotn 
kunde være til Standens Fordeel. Saaledes vilde Bisperne have 
giort en Fornyelse af Magnus Erlingsens Haandfæstning til Betin
gelse for Hakon Hakonsens Kroning, skiöndt det ikke vilde lykkes 
dem ***),  og den mindreaarige Erik Præstehader maatte ved 
lignende Ledighed tillige besværge det tönsbergske Forlig af 
12-77****);  hvorfor ogsaa Erkebispen, over denne Konges Kro- 
ningseed lod optage et formeligt Dokument med en Oversæt
telse paa Norsk, rimeligviis i Haab om at det skulde tiene til 
Rettesnor for Eftertiden, hvilket Haab dog, ved Erkesædets for
andrede Forhold til Kronen, ikke gik i Opfyldelse f). Efter det 
romerske Ritual skulde denne Eed aflægges paa det hellige 
Evangelium ; hvilket ogsaa blev iagttaget ved Erik Præstehaders 
Kroning.

*) Thorkelin Dipl. II. p. 93, jfr. med Pontificale romanum (Bruxell. 
1735) I. p. 203.

**) Sverris-Saga p. 1Í0. Kongaerfda ok Rikisstiorn ed. Thorkelin 
p. 5. Ser. rer. Ran. Tom. VIII. p. 356. 358. 359- 363. 376. 409. 
Hvitfeid II. S. 864. Holbergs Damn, og Norges Stat. S. 503.

***) Heimskr. V. p. 268. 272.
****) Thorkelin Dipl. II. p. 93. F. Johannæi Ilist. eccl. Isl. I. p. 406.

•f) Thorkelin 1. c. p. 89-90. 93. Er denne Eed virkelig i lang Tid 
efter bleven brugt af de folgende Konger, som berettes i Clausens

Vid. Selsk. hist. og phil. Skr. V. Deel. I
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Ved Magnus Hakonsens Kroning lader Sturla Thordsen 
den skotske Gesandt, som var Tilskuer af denne Höitidelighed, 
omtale Ridderslag som en i Norge til den Tid ubekiendt Cere
monie. ’’Under Messen”, fortæller han*),  ’’stod Ridder Missel' 
oppe i Koret og beundrede höiligen den hele Kroningsforret
ning, thi det er ikke Skik i Skotland at krone Kongerne. Da 
Kong Magnus var ifört Kroningsdragten og Kong Hakon med 
Erkebispen bandt Sværdet om hans Side, sagde den skotske 
Ridder: mig er berettet, at Ingen blea slagen til Ridder her i 
Landet, men aldrig saae jeg Nogen slagen til Ridder med 
större Ælre (ongan riddara jafntiguliga dubbadan\ i det nem
lig de to anseeligste Hövdinge omgiorde ham med Kronings
sværdet.” Den forste Bemærkningj (af Forfatteren selv), om at 
Kroning paa den Tid ikke fandt Sted i Skotland, modsiges af 
historiske Data**);  den sidste derimod, om Ridderslaget, maae 
antages at have været grundet. Det almindelige Riddervæsen, 
som lörst ved Korstogene erholdt sin egentlige Udvikling, kan 
vel antages i Norge, hvis Beboere, om just aldrig ivrigen, saa 

Norske Kongers Krønike S. 802, da maae det dog have været med 
Undtagelse af Bekræftelsen af det tönshergske Concordat; skiöndt 
rigtig nok Karl Knudsen endnu 1449 maatte i sin norske Ilaandfæst- 
ning bekræfte dette [Thorkeliri Analecta p. 137).

*) Helmskr. V. p. 348.
Den da regierende Konge Alexander III. var kronet A. 1249; ogsaa 
dennes Fader nævnes som kronet, og Farfaderen, Wilhelm, var 
maaskee den forste skotske Konge som modtog Kroning, A. 1164, 
det samme Aar der almindelig antages for Magnus Erlingsens Kro- 
ningsaar; Dalrymple Annals of Scotland I. p. 111. 142. 162.
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dog tidligen deeltoge i disse Tog, ogsaa tidligen at være bleven 
bekiendt*);  men som politisk Institution, er Ridderstanden i 
dette Rige ikke ældre end Magnus Lagabæter. Denne Konge 
berettes i Aaret 1277 at have tillagt sine Skutilsvende Ridder- 
og Herre-Navn **)  ; og fra denne Tid forekommer i Norge en 
egen Ridderstand med særegne Rettigheder ***),  som erholdt sin 

*) I Anecdoton historiara Sv er rer i illustrans (fra Slutningen af 12te 
Aarhundrede) p. 6, 56, nævnes riddarar ok liirdmenn j i Speculum 
Regale (omtrent fra samme Tid) nævnes liirdmenn eda riddarar p. 
278 og riddarar edur annarir hermenn p. 603- De Egenskaber, 
som her p. 274 udfordres hos en Hirdmand, ere de samme, som 
efter Middelalderens Anskuelse forudsattes hos en Ridder. Sverre 
foreslog sin Rival Magnus Erlingsen, at afgiöre deres Trætte ved 
en Turnering, efter store Herrers Viis [Sverris-Saga p. 112) ; og 
til samme Forlystelse synes ogsaa Speculum regale p. 374. 381. 620 
at sigte. Men Sporgsmaal, om nogen af disse Yttringer beviser 
andet end Bekiendtskab med fremmede Sæder og fremmed Literatur. 
Naar derfor Abs. Pedersen (Suhms Saml. II. I. S. 92) omtaler 
Riddere og Riddermændsmænd i Norge, alt i Hakon Hakonsens 
Tid, da haver dette, som meget andet den ældre Tid vedkommende, 
i hiint for övrigt interessante Skrift, ingen egentlig historisk Grund.

**) De islandske Annaler i Ser. rer. Dan. II. p. 194. III. p. 115.
Arna Biskups Saga p. 33. Hirdskraa Cap. 23. (Skutilsvei- 
nar) heita ok med reltu Riddarar ” hvilket Sted dog ikke fore
kommer i de to gode Magnæanske Membraner No. 322 og 323 i 
Folio.

***) A. 1300 gav Kong Hakon, Formanden for det kongelige Capel i 
Marie-Kirken i Oslo, Lehnsmandsret, Præsterne (ikke Præsten), som 
havde Præbcnder der, Riddararetty og Vicarii og Diaconi Hird
mandsret j Sidims Hist. XI. S. 376.

I 2
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Værdighed ved Ridderslag af Kongens egen Haand, hvis Tjene
ste bragte dem i nær Forbindelse med Kongens Person 
og af hvilken mange Individer nævnes i offentlige Forhand
linger, tildeels som Medlemmer af det norske Rigsraad * **).  Og- 
saa findes der, fra denne Tid af, Spor til, at Ridderværdigheden 
uddeeltes ved höitidelige Anledninger, blandt hvilke maaskee Mag
nus Eriksens Födsel 1016, som Morfaderen Kong Hakon forher
ligede ved at slaae 24 Riddere, torde være en af de förste som 
Aarbögerne have opbevaret ***).  I de fleste europæiske Lande 
ansaaes Ridderslag for en fra en Kroningsfest saa uadskillelig 
Höitidelighed, der umiddelbart efter Kroningen foretoges i 
Kirken selv, at man endog .ansaae den nye Konge, naar han 
selv tilforn ikke var Ridder, forpligtet til, för sin Kroning, a£ 
lade sig optage i denne Stand, paa det at hans förste Fore
tagende, som kronet Konge, kunde være at meddele den ridderlige 
Værdighed til Andre ****).  Det lader sig derfor ikke omtvivle, 
at hoilidelig Optagelse i Ridderstanden haver fundet Sted, i det 

Thorkelin Analecta p. 14. 26.
**) Thorkelin Anal. p. 56. 149 og II. Hvitfeld I. S. 610. Aks. Pe

dersen 1. c. S. 92 sq.
***) Clausens norske Kongers Krönike S. 833 ; maaskee af Flatöe-Anna- 

lcrne, hvor det dog ikke udtrykkeligen siges, at det var i denne 
Anledning at 24 Riddere i Norge vare bievne slagne {hojdu geri£) 
paa een Dag.

****) Saaledes den tydske Keiser Wilhelm af Holland, Alexander III,, af 
Skotland, Carl VI., Carl VII. og Ludvig XI. af Frankerig, den 
engelske Kong Henrich II. ældste Son Henrich, forinden han blev 
kronet og fl. ; j£r. S'. Palay e Rilteri-vesen II. S. 181.
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ringeste ved enhver af de sildigere norske Kroninger; skiöndS 
Kilderne, foruden Erik af Pommerns Kroning i Calmar, ved 
hvilken han slog 155 af alle tre Riger til Riddere*),  kun an— 
fore et eneste Exempel hcrpaa, nemlig Karl Knudsens Kroning i 
Throndhiem i44g, ved hvilken 2oAdelsmænd erholdtRidderslag **).

*) Hvitjeld I. S. 611.
**) 01. Petri i Ser. rer. Spec. I. 2. p. 301. Hvitfeld IT. S. S50. 

Sw. Riimkr'onike ibid. p. 134 har kun 15.
***) Det anmærkes udtrykkeligen ved Magnus Erlingsens Kroning, Heims- 

kringla III. p. 436; ved Sverres, IV. p. 218 ved Hakon Magnus- 
sens i Laurentius Bislcups Saga Cap. 12 og Suhm XI. S. 357. 
wirrte Biskups Saga beretter tillige (Sturlunga Saga IV. p. 42), 
at Erkebispen holdt et prægtigt Giestebud for alle de Bisper, der 
havde været tilstede ved Erik Præstehaders Kroning.

VIL
Giestebud ; Gaver.

At en Kroningshöitid altid endtes med et festligt Giestebud,. 
vilde det være tilstrækkeligt at bemærke med iaa Ord ***),  der
som det ikke tillige kunde være passende, her at meddele det 
Bidrag til Kundskab om den norske Hofpragt i det trettende 
Aarhundrede, som Slurla Thordsen har levnet os i sin Beskri
velse over Hakon Hakonsens Kronings-Giestebud i Bergen.

Saasnart Kongen •— fortælles her •— havde faaet Underret
ning om, at han kunde vente Cardinal Wilhelm af Sabina, der 
skulde krone ham, lod han omForaaret et Skib afgaae til Engel
land, for at giöre Indkiöb af alt hvad der især kunde behoves til 
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den forestaaende Höitidelighed. Da denne skulde gaae for sig, 
faldt det i Regnveir, hvorved det blev nödvendigt, at Gieste- 
budet maatte holdes under Tag. Nogle raadede til at holde det 
i de to Træsale paa Kongsgaarden*).  Men Kongen, som ikke 
ansaae disse for rummelige nok, og helst vilde have alle Gie
sterne samlede paa et Sted, lod, med Cardinalens Minde, et 
Skibshuus (naust), go Alen langt og 60 Alen bredt, som han 
havde ladet bygge ude ved Stranden **)  for sine store Fartöier 
{und'ir knurrum), indrette til denne Bestemmelse. Efter Kro
ningen, da Kongen i sine Gemakker paa Kongsgaarden havde 
affort sig Kroningsdragten, begav han sig, ifört sine kongelige 
Klæder, med Kronen paa Hovedet og med hele sit Folge til 
Giestebudshuset, hvorhen Cardinalen, der mödte ham paa Veien, 
ogsaa fulgte. Huset var behængt med malede Tapeter og for
synet med silkedragne Hynder og guldvirkede Overtræk. For
samlingen var saaledes skikket til Sæde, at Kongen sad i 
den nordre Ende af Salen; ved hans höire Side sad Car
dinalen, derpaa Erkebispen, Bispen af Bergen og de övrige 
Lydbisper; til höire, ud mod Stranden, sad Abbederne, Prio
rerne, Provsterne og de övrige Geistlige. Paa venstre Side af 
Kongen sad Dronningen, derpaa hendes Moder Frue Ragnhild, 
saa de kongelige Döttre Frue Kirstine***)  og Frue Cecilia ****),  

*) En af disse Træsale nævnes i Hakon Hakonsens S. p. 90.
**) Endnu benævnes et paa Byens Udkant mod Soen beliggende Sted, 

Hostet; Krafts Norges Beskrivelse IV. S. 295.
***) Maaskee snarere denne Frue Kirstine var Kong Hakons ældste ægte 

Datter, end Hakon Galins Enke, Knud Jarls Moder, som Clausen 
S. 732 vil, og efter ham Torfæus og Suhm.

****) Hun og Sigurd vare Hakons naturlige Born.
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saa Frue Ragnfrid, Hertug Skules Moder, og dernæst Abbedis
serne, Fruerne og Jomfruerne, saa mange som kunde faae 
Plads. Midt i Salen, lige overfor det kongelige Hôisæde, var 
indrettet et andet, hvori sad den unge Kong Hakon, Knud 
Jarl og Sigurd Kongssön ; noget fra dem sad Lehnsmæn- 
dene *).  Ved den sondre Væg sad de kongelige Hofsinder og 
Giester i dobbelt Rad {med tviskipudu) paa tretten Sæder, 
langs med Bygningen **).  Desuden spiiste Mange, som ei kun
de faae Plads inde, uden for i Telte. Den forste Ret blev 
indbaaret af Lehnsmændene Munan Biskopsson, Brynjolf Jonsön, 
Gunnar Kongsfrænde og Sigurd Biskopssön. Det forste Bæger 
skiænkede den unge Kong Hakon for sin Fader, Knud Jarl for 
Cardinalen, Sigurd Kongssön for Dronningen og Munan Bi
skopsson for Erkebiskoppen j hvorefter Enhver gik tilbage til sit 

♦) Omtrent som i Olaf den Helliges Borgsal paa Kongsgaarden i Ni- 
daros, livor Kongens Stallare og Giesterne sad i et Hôisæde lige 
over for det kongelige ; Heimskr. II. p. 60.

**) Ved siolar {Heimskr. V. p. 276) kan, ifölge Sammenhængen, her 
ikke forstaaes egentlige Stole, men Sæder eller Bænke, efter Be
tydningen af det oprindelige Stamord stallr, sialli ; jfr. Gloss, 
til Sæmunds Edda II. p. 797- Saaledes nævnes ved Olaf Kyrres 
Hof en stallara-stoll, hvorpaa Stallarne og andre fornemme Folk 
sad; Heimskr. III. p. 181; og i Beskrivelsen over et pragtfuldt 
islandsk Giestebud i Midten af 13de Aarhundrede {Sturlunga Saga
III. p. 182) forekomme Kirkiostólar midt paa Gulvet, hvori man 
sad at tveimmegin t formodentlig ligesom her ved Kroningsgieste- 
hudet, hvor der var tpiskipat r det er riden Tvivl, hvor Giesterne 
sad med Ryggene mod hinanden.
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Sæde*),  Da det egentlige Maaltid var tilende, paabod Car- 
dinalen Taushed, holdt en Bön til Gud og en Taksigelsestale 
(formodentlig paa Latin?) til de Tilstedeværende, hvorefter 
han begav sig bort med sit Folge. Men Kong Hakon blev sid
dende indtil Maries Minde var siunget og der var taget af Bor
dene**);  derefter tog han Afsked og takkede Forsamlingen 
for dens Nærværelse. I dette Huus beværtedes paa denne 
Maade i tre Dagej og der var fuldt op af alt hvad der hörte 
til, saa at alle bleve velfornöiede ***).  Siden giorde Kongen et 
Giestebud i fem Dage ****),  i Salen ud til Stranden paa Kongs- 
gaarden, for Cardinalen, Erkebiskoppen og Andre af de Yp

*) Dette haver nogen Lighed med Erke-Embederne ved den romerske 
Keiser-Kroning.

**) Med en saadan Skaal for en Helgen var ogsaa forenet en höitide- 
lig Sang; see Heimskr. I. p. 231, om Christsminni og Mikials~ 
mirmi ; Hirdskraci Cap. 49, om Olajsminni.

***) Sturla anmærker tillige, at Bordtöiet var godt. Saaledes fortælles 
ogsaa om et Giestebud, hvormed en norsk Hovding modtog Olaf den 
Hellige, at baade Husets Indretning (Jiusakynni) og Meublementet 
(Jiusbunadr), Bordtöict, Drikke- og Spisevarene fortiente lige megen 
Roes; Heimskr. II. p. 289; rimeligviis, fordi det meste af sligt 
var udenlandsk, og derfor vidnede om Vertens Velstand.

****) Hakon Hakonsens Bryllup stod i 5 Dage ; Saga p. 280.
t) Heimskr. I1L p. 436. IV. p. 219. V. p. 284. 349-

perste.
Endelig sluttedes enhver Kronings-Höitidelighed med Ga

ver, som Ordinator og de assisterende Bisper, stundom ogsaa 
liere af de fornemste Tilstedeværende modtoge af den kronede 
Konge t). Aarbögerne omtale disse blot i almindelige Udtryk j
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kun om Hakon Hakonsens Kroning haver Mathæus Parisiens!» 
opbevaret os det Faktum, at Kongen maatte betale den med 
i5ooo Mark Sterling til Paven og kostbare Foræringer til Car
dinal-Legaten selv, som desuden ved 'samme Ledighed skal 
have udpresset 5oo Mark af den norske Kirke*).

*) I det Hele skal Kongen for sin Legitimation og Kroning have betalt 
til Paven 30,000 Mark Sölv ; Suhms Historie X. S. 94.

yid. Selsi, kist, og phil, Sir. V. Deel, K

' VIII. <
De statsretlige Virkninger af Kroningen.

Fra Kroningen, som en symbolisk Handling betragtet, 
gaae vi over til dens Betydning eller dens Virkninger med Hen
syn til selve Kongemagten. Vel mangle authentiske Data til 
at bestemme, hvorvidt denne Akt i politisk Hensyn forögede 
den kongelige Myndighed eller medforte nye Rettigheder; 
maaskee ansaaes den ikke engang altid for absolut nödvendig og 
deraf kan da igien forklares, at enkelte Konger enten ikke ere 
bievne kronede, eller‘deres Kroning ikke er bleven omtalt af 
Annalisterne, naar den ikke udmærkede sig ved nogen sær
egen Omstændighed. Imidlertid, hvilke Kroningens legale Virk-. y 
ninger end vare, maatte dog en Institution som denne, halv 
kirkelig og halv politisk, altid have en, ifölge Tidsaanden og 
Omstændighederne, mere eller mindre afgiörende Indflydelse 
paa Regentens og Folkets indbyrdes Forhold. Den kronede - 
Konge maatte nödvendigen, om just ikke være, saa dog troe 
sig fastere paa Thronen, Folket knyttet til sig ved helligere 
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Baand, Rigets indvortes Roe bedre befrygget*).  Derfor haa- 
bede Erling Skakke, at Ingen letteligcn vilde vove at giöre hans 
Sön Regieringen stridig, naar han var bleven salvet og kro
net**)  5 derfor fandt selv Sverre det overeenstemmende med 
sin Interesse, at forskaffe sin Konge værdighed Kirkens Sanction, 
skiöndt denne ikke kunde sikkre ham en uforstyrret Besiddelse 
af Thronen, ved det Forhold, hvori han selv havde sat sig til 
Kirken og ved den Maade hvorpaa han tiltvang sig Kroningen ; 
derfor sögte Hakon Hakonsen, faa Aar efterat den sidste Par- 
tiehövding Hertug Skule var falden, at forebygge Fornyelse af 
de borgerlige Uroligheder, der i et fuldt Aarhundrede havde 
hiemsögt Riget, ved at anholde hos Kirkens Overhoved, om at 
en saadan Udmærkelse maatte blive ham forundt. Af samme 
Grund holdt denne Norges Restaurator det ogsaa for sin Pligt, 
af tilsidesætte de Betænkeligheder, der ellers kunde have af
holdt ham fra, forinden sin Död, at tilstaae sin Sön Magnus 
Kroningen***)}  et Exempel, som denne igien vilde have fulgt, 

*) I Dokumentet om Erik af Pommerns Kroning i Calmar 1397 siges, 
at "han af Guds Naade kronet var, i Navn Faders, Sons og Hellig 
Aands, at være og blive med Guds Hjelp; en kronet Konge over

- alle disse tre Kongeriger, Danmark, Sverrig og Norge, med al den 
Værdighed og Rettighed, som en kronet Konge af Alder haver til— 
burdt, og bör at have, baade af Aandelige og Verdslige." Lige
ledes lovte Rigernes Repræsentanter, at de vilde ”af alle disse tre 
Riger, giöre . . K. Erik, med Troskab og Kierlighed, alt det os 
bör vor rette Herre og kronet Konge at giöre, og han giöre mod 
os, alt det hannem bör at giöre.”

♦*) Heimskr. III. p. 435.
♦**) Heimskr, V. p. 349 i Tillæget af Flatöebogen.
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med Hensyn til sin ældste Sön Erik*),  dersom ikke Döden havde 
hindret ham. Mærkeligt er det, at Magnus og hans to Sonner, 
men ingen anden norsk Konge, i offentlige Akter udtrykkeligen 
benævnedes som kronede Konger**).  Af den moralske Vægt, 
den almindelige Dom tillagde en Kroning, kan man maaskee og- 
saa forklare sig, at det norske Folk, som ikke yndede en For
ening med Sverrig, fraraadte Magnus Eriksen, at lade sig krone 
i dette Rige; og vi have seet, hvor ivrigen enhver af de to 
Prætendenter, der i det 15de Aarhundrede kiæmpcde om den 
norske Throne, stræbte at erholde en retmæssig Kroning. At 
det danske Rigsraad derfor heller ikke uden Grund saa alvor- 
ligcn tilraadte Frederik I. at ile med denne Ceremonie i Norge, 
viste Erfaringen faa Aar efter, da de Norske i Hobetal faldt 
paa Nye til Christian den Anden, som var for dem en ’’keiset, 
kaaret og kronet Konge’’ ***).

Skiöndt det nu kan være uafgiort, hvorvidt nye betyde
lige Rettigheder egentlig erhvervedes ved Kroningen, saa

*) Ad regni provisionem, som det hedder i hans Brev til Edvard I.; 
Rymeri Foedera, ed. rec. Vol. I. P. II. p. 579.

**) Thorkelin Dipi. II. p. 105. 116. 128. 248. Suhms Hist. XI. S. 919 
2det Bilag til Schnabels Hardangers Beskrivelse. At nogen af disse 
Konger selv skulde have benævnet sig saaledes, derpaa haves kun 
eet Exempel i en Rettebod af Erik Præstehader (Torfæi II. Norv.
IV. p. 396), om det ellers saaledes fandtes i Originalen. Nogle faa 
Exempler forekomme, at de norske Konger have dateret efter deres 

. Kroning, f. Ex. Hakon Hakonson (Carstens om det norske Vaaben 
S. 44) og Hakon V. ( Thorkelin Dipi. p. 37)»

***) Rvitfeld IL S. 1354.
K a
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•) Hvitfeld IL S. 972. 978. I Danmark synes dette ikke at have 
været gieldende; see Hvil feid S. 962- 1102.

**) Willebrandts Hanseatische Chronik III. S. 88. Dette haver nogen 
Lighed med hvad der fandt Sted i Ungarn, hvor ingen Privilegier 
ansaaes for gieldende, der gaves for Kroningen; Rewa dé* sacra 
corona regni Hungarici, i Schwandineri Ser. rer. Hungar. Tom. II. 
p. 456-57*

*í*) Christ. II. Haandf. hos Behrmarm II, S* 52.

saft synes der dog at have været visse Dele a£ den kongelige 
Myndighed, hvis Udövelse forudsatte en kronet Konge. Saaledes 
maatte Kong Hans i sin Haandfæstning forpligte sig til, ei 
’’at bevare sig med nogen Lehn i Norges Rige eller dennem 
forandre,’’ ei heller ’’nogen Afgivt eller Rente hæve eller æske, 
som faldne vare af Lehn i Norges Rige, siden Kong Christiern 
dödeindtil han selv der blev en kronet Konge*).  Saaledes 
erklærede udtrykkeligen Frederik I. i Aaret 1524 sig uberettiget 
til at meddele Hansestæderne Confirmation paa deres Privilegier 
i Norge, saalænge han selv endnu ikke var salvet Konge 5 men 
lovte tillige, at de desuagtet skulde blive overholdte, ligesaa 
fuldt, som om de vare confirmerede**).  Ogsaa en nye Bekræf
telse med Eed og Segl af den tidligere udstedte Haandfæstning 
synes i Norge, ligesom i Danmark, at have været en Betin
gelse ved Kroningen***).  Denne Handlings statsretlige Virkning 
udtrykkes maaskee almindeligst i det sondenfieldske Rigsraads 
Hyldingsbrev til Christian IIL- 1535, hvori ham tilsiges Huld
skab og Troskab, ”dog med saa Skiel, Forord og Vilkaar, at 
Hans Naadeß K. M. Riget, Os og Indbyggerne holder ved chri- 
stelig Kierlighed, Friheder, Privilegier, Landslover, lovlige 
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gamle Sædvaner, eiter den Recesses Lydelse i alle Maade, som
H. N. Herre Fader, med samt andre Herrer og Konger, Os og 
meenige Indbyggere gunstelig og naadelig med forsörget, begiftet 
og begavet have, indtil saa længe Gud vil, at H. N. Kongelige 
hoirnægtige, lyksalige Kroning lier inden Riget staaer, da forbe- 
nævnie Friheder, Privilegier og Recesser, efter Guds Naades Paa- 
kaldelse, med et godt cliristeligt Skiel, grundelig og alvorlig vel 
overveiet og betragtet, med samt H. N. Kongl. Mai. og Rigens 
Raads Raad, at formere eller formindske, forandre og forbedre 
skuldendes, til hvilken H. N. Kongel. Hoimægtigheds lyksalige 
Kronings vi os alle og hver, besynderlig vort Huldskab, Mand
skab og Troskabseed, med samt meenige Mands her i Riget Bo
siddendes, efter Rigens gamle fordoms Skik og Ordning, ganske 
og aldeles vilde forholdet have’’*).  At der desforuden ved en
hver Kroning, ' deels udfærdigedes saa mange Benaadninger, Be
kræftelser af gamle og Meddelelser af nye Privilegier, samt Beskiær- 
melsesbreve for geistlige og verdslige Coinmuner og Individer, 
deels undertiden andre offentlige Forhandlinger fandt Sted og vig
tige Foranstaltninger kom i Stand, kan vel forklares, saavel af den 
talrige Mængde af Nationens Repræsentanter, der ved en saadan 
Leiiighed forsamledes, som af den större Beredvillighed, med 
hvilken en nyelig kronet Konge maatte finde sig opfordret til, 
saavidt mueligt, at opfylde sine Undersaatters Önsker**),

*) Hvitfeld II. S. 1441.

**) I Laurentius Biskups Saga Cap. XII. siges, at Kong Hakon V. ved 
sin Kroning "gaj morg privilegia, rettabætur, heilagri kirkiu ok 

$urjondum'\ Blandt disse Privilegier vare ogsaa eet for Præsterne
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Der findes intet Spor til, at Kroningen, för Unionstiden, 
giorde nogen Forandring i selve den kongelige Titulatur*).  
Linder Unionstiden synes i denne, som i flere statsretlige 
Anliggender, ingen fast Regel at have været gieldende, — 
Christian I. kaldte sig i sin norske Haandfæstning, der udstædtes 
Aaret for hans Kroning i dette Rige, Norges udvalgte Konge5 
en Titel soin Frederik I. der aldrig blev kronet i Norge, stedse 
vedblev at fore**).  Derimod forte Kongerne Hans og Christian 
II., skiöndt begge i deres Fædres Live hyldede af de norske 
Stænder, i Mellemrummet mellem Faderens Död og Udstædelser. 
af deres egne Haandfæstninger, kun Titel af ret drying til 
Norge***),  dog i deres Haandfæstninger, altsaa inden Kroningen, 
allerede Titel af Norges Konge, ligesom af Danmarks****).  Men 
en anden ei umærkelig, skiöndt ikke let forklarlig Omstændighed, 

ved Marie - Kirken i Oslo J Danske Magazin I. S. 326. Lige
ledes stillede Kongen, ved denne Leilighed, et Forlig mellem Er- 
kebispen og Kannikerne i Throndheim. Fra Unionstiden haves 
mange Aktstykker af denne Art, udfærdigede ved Kroninger. Trykte 
forekomme nogle i Schönings Throndhiems Domk» Beskr. Anh. 
S, 77. 78. 81. 82. Suhms Samlinger II. 3. S. 188» Paus norske 
Forordninger S. 481-82, og 11. St.

*) I det Brev, hvori Erik Præstehader meldte den engelske Kong Ed
vard I. sin Faders Död óg sin forestaaende Kroning, kalder han sig 
allerede Dei gratia Rex Norvegiæ ; Thorkelin Analecta p. 163.

**) Hvitfeld. II. S. 1286.
***) Schlegels Gesch. d. oldenbi Könige I. S. 52. Eehrniann Chr. 2dens 

Hist. II. S. 35.
' ****) Jfr. Christ, III, Salvingsakt, Indi, S, XIV.
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kan maaskee hermed bringes i Forbindelse. Det er bekiendt, 
at Kongerne Sverre og Erik Præstehader, begge forte Tilnavnet 
Magnus ; saavel i Diplomer, udfærdigede af dem selv og af an
dre*),  som paa Mynter**).  Mueligen har den sidste optaget dette 
Tilnavn efter' sit Huuses store Stamfader. At denne igien har 
kaldt sig saaledes efter sin virkelige eller foregivne Oldefader 
Magnos Barfod, var i det ringeste den samtidige Saxos Me
ning***);  men da Sverres Historieskriver, i Fortællingen om en 
Drom, denne i sin Ungdom skulde have havt, og som tydeligen 
tillægges Hensyn til hans tilkommende Ophöielse ****),  lader 
Olaf den Hellige kalde ham Sverre Magnus, er det ikke usand
synligt, at han kan have optaget hiint Tilnavn under selve 
sin Kroningsfest, ved hvilken ellers kun de höist nødvendige 
Höitideligheder synes at have fundet Sted. Saameget snarere 
kan maaskee dette Tilnavn paa en saadan Maade antages foranle
diget, som det i flere Lande, uden Tvivl ogsaa i Danmark og 
Sverrig, var i Middelalderen Skik, at Kongerne, ved deres Kro
ninger antoge nye Navne eller Tilnavnet).

Q) Anecdoton hist. Sverreri illustrans, Præf. p. XLIII. Fleimskr. IV. 
p. 435. Thorkelin Dipl. II, p. 122. 127. 194. 204. 251. Torjoei 
H. Norv. IV. p. 395. Suhms Hist. XI. S. 189.
Suhms Hist. VIII. S. 668. XI. S. 356-

***) Hist, Dan, p. 348, of. Th. Gheysmer i Ser. rer. Dan. II. p. 381. 
Suhm VIII. S. 669.
Der fortælles nemlig, at Olaf vadskede sig ved et Bord og böd Sverre 
at giöre det samme (Salvingen?); at han rakte ham et Sværd og en

<
Fane (Investitur?) Heimskr. IV. p. 8.

f) Constant. Phorphyrog. de ceremoniis aulas Byzantinæ ed. Reiske II.
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Med Hensyn til de norske Dronninger, mangler al Under
retning om, hvorvidt Bestemmelse af et egentligt Livgeding 
for dem har været nogen umiddelbar Virkning af deres Kro
ning, som Tilfældet var i Danmark*).  Hvad der berettes om 
Erik Præslehaders og Christopher af Bayerns Dronninger, bevi
ser i denne Henseende intet, da disse kronedes umiddelbart efter 
deres Formæling; hvorfor det dem Tillagte, saavel afPenge som 
fast Gods blot kaldtes Morgengave (donatio propter nuptias)**).

p. 79. Chiflet ad vindictas hispánicas lumina genealógica (Opera po- 
litico-historica, Fol.) p. 173-74. Muratori de corona ferrea (Lips. 
1719. 8) p. 15. 18. Salverte Essai sur les noms d’hommes. I. p. 337. 
Christ. III. Salvingsakt. Indi. S. VI. Heimskr. II. p. 142 om Olaf 
Skötkonungs Sön Jakob, som de Svenske, ved Kongevalget, gave 
Navnet Önund.

*) Christian 111. Salvingsakt, Indi» S. XIV.
**) Rymer Foedera Vol. I P. 2. p. 595. Hvitfeld I. S. 838. Baade 

Dronning Blanka og Margreta havde Morgengavegods i Norge; Suhm 
XIII. S. 97- 288; jfr, Molbechs Nordisk Tidsskrift IV. S. 537; 
Hvitfeld I. S. 587.

IX.
Regallerne.

Endnu kræver en, tilOmfanget af Kroningsinstitutionen 
henhörende, Gienstand vor Opmærksomhed, nemlig Kongevær
dighedens udvortes Tegn eller Regallerne. En udforlig, i det 
Enkelte sig udbredende Undersøgelse af disses Beskaffenhed, 
vilde letteligen fore til en alt for smaaelig Detail. Men, 
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dahine Prydelser, foruden deres Inte resse, med Hensyn til For
tidens Kunst, ved den dem tillagte Betydning, end ikke mang
ler en vis statsretlig Vigtighed- og da de,' som fælleds for de 
forskielligste Folkeslag og som udsprungne fra den fiærne Old
tids Rod, altid afgive et ei uvigtigt Bidrag til Kundskab om 
Nationernes indbyrdes Forbindelse og om Culturens Gang, turtle 
det ikke være upassende at slutte nærværende Afhandling med 
nogle Bemærkninger, hvilke de faa, om denne Gienstand ad
spredte Vink, kunne foranledige.

De Regalier, hvis Brug i Norge lader sig historisk bevise, 
vare Kronenf Scepteret og Sværdet.

Det er tænkeligt, at Kronen, dette Kongeværdighedens 
ældste Symbol, kan være brugt i Norge tidligere end selve Kro
ningen. Fra Hofferne i Constantinopel *)  og i Engelland kunde 
norskePrindser letteligen have bragt denne kongelige Prydelse til ‘ 
Norge, hvor det af Fornemme brugte Hovedsmykke Gullhlad 
kaldet, der, uden Tvivl, bestod i en breed Guldring eller 
et breedt guldbroderet Baand**),  minder om de ældste me- 
rovingiske, longobardiske og angelsaxiske Kongers simple Kro
ner***).  Prydelsens fremmede Benævnelse (Korona), lader 

*) Paa en Mynt der tillægges Magnus Barfod, forekommer en Iloved- 
prydelse, der ligner de græske Keiseres paa Mynter; Beskrivelse 
over danske Mynter og Medailler p. 108-

**) Hakon Eriksen Jarl havde ’’bundit um höfud ser gullhlad?' ; Ileimskr. 
IL p. 28; et fornemt Fruentimmer i Valland havde ’’lagt gullhlad 
at enni ser” ; Orkney inga. S. p. 280 ; jfr. Halleriberg Berattelse om 2 
Fynd, Stokh. 1821. S. 23.

***) Joinville hist, de S. Eouis ed. Ducangc. Diss, XXIV. p. 290.
Vid. Selsk. hist, og phil. Skr. V. Deel, E
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formode en fremmed Oprindelfe*);  men disse Prydelsers Form 
og Beskaffenhed er paa intet Sted nærmere beskreven, og de paa 
Sigiller og Mynter forekommende Afbildninger ere alt for uty
delige, forskiellige og overensstemmende med lignende Monu
menter i andre Lande., til at man af disse tor drage nogen sik
ker Slutning, hvad Norge angaaer. Kun kan bemærkes, at Kronens 
ældgamle orlenfalsk-græske Form, deels som et Baand {Diadema), 
der siden blev til en Ring, deels som en Krands (siemma), 
hvoraf Lillierne igien have deres Oprindelse**)^  er kiendelig i 
hine raae Kunstforestillinger, der tillige vise den norske Krone, lige— 
om i andre nordiske Lande, aaben oguden Buer***).  Foruden 
den större, egentlige Rigskrone, hvormed Kongerne kronedes, 
brugte disse ved andre Ledigheder en mindre Krone, der, tillige
med Benævnelsen {Garlanda i M. Aid.-Lat.) synes at være laant 
fra Engelland****).  En saadan brugte maaske ogsaa de norske

Strutt Antiqvities II. p. 63» Muratori de corona férrea (Lips. 8.) 
p. 20. 22.

*) Ved Krone forstodes undertiden ogsaa andre Hovedprydelser, især 
geistligej saaledes sendte den norske Erkebisp en islandsk Biskop 
Koronu gullsaumud ; Hungrpaka p. 228.

**) Overgangen fra Diadema til stemma, forklares i Codinus Curopalata 
de olEciis aulæ Constantinopolitanæ, Cap. VI. §, 33.

***) Carstens om det norke Vaaben. S. 45. Christian III. Salvings akt 
Indi. S.XVI1. At den lukte Krone i Sigiller dog var ældre i Tydsk- 
land,. Engclland ogFrankerig, see Gatterer Elementa artis diploma
tiae p. 306.

****) Ved en Höitidelighed i Westminster, viiste den engelske Konge Hen
rik III, sig ” coronilla aurea, qvæ vulgariter Gerlanda dicitur, redi- 
mitus”; Ducange Gloss, Hl. in v. Gerlanda^ af Math. Paiisiensis.
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Hertuger, svarende til den i andre Lande brugelige Corona 
ducalis*}.  Den Skik, at Kongerne ved Fester eller andre 
hoitidelige Ledigheder bar Kronen, som da paasattes dem af 
den överste Geistlige, gik fra det græske Kciserdömme over til 
det vestlige Europa**)  ; ogsaa i Norge finde vi, at Kongerne ved visse 
Fester have viist sig, enten med den större eller mindre Krone***).  
Ligesom i Middelalderen Biskoppen jordedes i sine Pontificalier, 
Ridderen i sit ridderlige Klædebon, saaledes Kongerne i deres 
Kroningsdragt, med Krone og Scepter****).  At det samme har 

♦) Krandsen med Rosei' paa Hertug Philips og Hertug Hakons (Eriks 
Broders) Mynter (Beskrivelse over danske Mynter S. 109. 111.) kan 
sammenlignes med den '’circulus aureus habens in summitate per cir
cuituni rosas aureas", hvilken Johan uden Land, som Hertug af Nor
mandiet, modtog af Erkebispen af Rouen ; Ducange II. Col. 1023. 
Paa et Segl af den udvalgte, men ei kronede Konge Hakon Hakonsen 
den yngre, vises han med en simpel Krone uden Lillier eller andre 
Ziirater ; Carstens S. 44.

**) Ducange Constantinopolis christiana Libri III. p. 37-38; Meusels 
Frankreich I. S. 525. Wilhelm I. af Engelland bar Kronen hvert 
Aar; om Paasken i Winchester, om Pindsen i Westminster, om Mid
vinter i Glocester; Saxon Chronicle, by Ingram p. 294.
p. Fx, Hakon Hakonsen ÇHeirnskr. V. p. 298), Erik Præstehadcr og 
dennes Broder (Scr, rer. clan. III. p. 119. 123). I Ilirdskraa cap. 
18, omtales ogsaa, at Kongerne undertiden bar Krone eller Garland, 

+*+») Med Hensyn til engelske Konger, var-dette almindelig vedtaget ;
see Archceologia III. p. 384-90. Angaaende franke Konger, see 
Lenoir Museo des monumens français II. Col, CXI. CXV- sq. Kei
ser Otto IV. bestemte, at han vilde begraves i kongelig Dragt, med 
Scepter i höire og Æble i venstre Haand, samt Ringo paa Fingre 
og Arme; Cliron. Gottwicence p. 404.

L 2
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været iagttaget i Norge, viser i det ringeste eet Tilfælde j der 
fortælles nemlig om Hakon Hakonsen, at hans Liig da det blev 
udsat til offentlig Skue i Kirkevaag paa Örkcnöerne, hvor han 
döde, var ifört kongelig Dragt, med den mindre Krone {Garland} 
paa Hovedet og i alle Maader prydet, som det sömmede sig for 
en kronet Konge*).

*) Heimskr. V. p. 378.
*♦) Taciti Anni. IV. c. 26 Gregor. Turonensis VII. c. 33- P. TParne- 

jridi Hist. Longobard. VL c. 55. Canisii Ant. Leet. I. p. 393. 
Pitisci Lex. ant. romanarum II. p. 703. Heineccius. de sigillis p. 99.

***) Feith Antiqv. homéricas i Gronovii Thés, ant. græc. VI. Col. 3755. 
sq., cf. Virgilii Æneid. XII. v. 210. Dog omtales hos Homer ogsaa 
Guldsceptere, hvilke ligeledes forekomme ved Forestillinger af per
siske Konger paa persepolitanske Mindesmærker j Heerens Ideen I, I. 
S. 233 (i hans histor. TV erke}.

***+) /, g. Reuter Palmzweige auf Siegeln und Münzen des Mittelalten. 
S. 29-32, cf. Canisii leet. 1. c.

Scepteret var det ældste Tegn paa den herskende og 
dömmende Magt (regiæ potestatis insigne, pro regi/ninis sig- 
nificatione; Mon. Sangall.}^ tillige var det Symbol for et Riges 
Overdragelse eller Investitur og en nödvendig Betingelse ved 
Eeds eller Hyldings Aflæggelse**).  En Stav var dets forste Op
rindelse ; hvad enten man derved tænker sig Hyrdestaven, Aarons 
Kiep, eller etTræe med afrevne Blade, som det derhos Homer ud— 
giorde Agamemnons Scepter***).  Carl den store og nogle af 
hans Efteriölgere forte saadanne Scepterlignende Stave, svarende til 
deres egen Höide****).  Dette simple Symbol, der saaledes for 
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Konger gik over til Sceptere og for Biskopper til Bispestave*),  
blev paa visse Mindesmærker udtrykt ved en Palmegreen, der 
paa samme Maade betegnede den, Bisper, Abbeder og övrig- 
hedspersoner tilkommende Jurisdiction**).  Slaven eller Symbolet 
paa Kongernes fredelige Virksomhed og deres dömmende Magt for
vandledes, forat betegne deres krigerske Bestemmelse, siden til en 
Eandse. De ældre persiske Kongers, de romerske Kongers, ligesom 
siden Keisernes, Insigne var et Spyd, hvortil undertiden paa Spidsen 
föiedes en Orn***).  Scepterets Etymologi i forskiellige Sprog pe
ger hen paa denne dets ældste Oprindelse. Det græske Ord 
dór. frxcwrrov (isl. skapt o: Skaft) betyder oprindeligen en Stav; i 
Midelalderens Latinitet brugtes, foruden Sceptrum, tillige Udtryk
kene baculus .regius eller vii'ga til at betegne et Scepter.

*) Derfor klagede Carl den store over en tydsk Biskop, som havde op
taget det kongelige gyldne Scepter, i Stedet for en Hyrdestav ; Cro
nicón Gottwicense p,. 111.

**) /. G. Reuters Palmzweige S. 26. 54-
***) Chron. Gottwicense p. 265, af Xenophons Cyropædi Lib. VII.

Justinus Lib. 43 siger, at de romerske Konger havde bastas pro 
diademate. Hellige Landser hörte baade blandt de tydske og böhmiske 
Rigsinsignier. Hertil kan ogsaa henregnes det Spyd Olaf den hellige 
havde brugt i Slaget ved Stikelstad, som siden opbevaredes i Nidaros- 

kirke, blandt hans övrige Helligdomme ; Heimskr, III. p. 352- V. 
p. 205, Schönings Throndh. Domk. S, 174,

Efterat Scepteret var kommet i Stedet for Stav og Spyd, 
foranledigede den dobbelte Yttring af den kongelige Magt, 
som dette Regale skulde betegne, at der i de fleste Riger bibe- » 
holdteß to forskiellige Sceptere, som igien udmærkede sig ved 



86

forskiellige överst anbragte Gienstænder, det være sig en Lillie, 
en Örn, en Due, et Kors eller en Ilaand*).

*) Uagtet Udtrykkene : baculus, virga, soeptrum, hasta, undertiden af 
M. Aid. Skribenter brugtes i Flæng, er det dog af det Anförte klart, 
at de i Grunden have betegnet to forskiellige Slags Sceptere. Scep- 
truni erat insigne regnantis, baculus symbolum gubernaculi”; Mabillon 
de re diplomática p. 144. Chiflet (Anastasis Childerici p. 106) mod
siges derfor med gode Grunde af Mabillon anf. St., jf. Ileineccius 
de sigillis p. 117. Chron. Gollwicense p. 110. Gallerer elementa 
artis diplomática? p. 306.

**) Chiflet Anastasis Childerici p. 165. Ejusd. ad vindicias hispánicas 
Iumina genealógica ÇOpera politico-historic a) p. 230, cf. C. Pascha- 
lii Corona? (Paris 1610. 4.) p. 164. Som bekiendt, have Nogle 
antaget disse formeentlige Lillier for Spydodder. I det Ileele vare 
de vel meest at ansee som blotte Prydelser ; Montjaueon Mon, de la 
Mon. franc. I. Disc, prelim, p. XXXII-III. Chiflet lilium franci- 
eum, veritate histórica &c. ill astratum p. 57.

***) C. Paschalii Corona? p. 167, af Strabo Lib. XVI ; if. Ilerodot I. c. 195.
^•'p#'') Gailerer de origine aqvilæ imperialis ÇCommentt, Gölting. X. p. 228.) 

Paa Mynter og Sigil'.er forestilles Kongerne undertiden med en Lillie 
i den ene Ilaand, som da egentlig skal være et Scepter, hvis Skalt 
er blevet for kort; Heineccius de sigillis p. 96.

liilliéhy som den blomsterdannede Prydelse paa Krone og 
Scepter almindeligen, skiöndt maaskee mindre rigtigen benæv
nes**),  forekommer paa denne Maade, saavel i Oldtiden***)  som 
i Middelalderen og den nyere Tid****).

En Stav eller Landse med en Örn, betegnede, som vi have 
seet, hos de ældste Babylonier og Perser, den herskende Magt. Etru- 
scerne sendte Tarqvinius priscus, til Ærbodighedstegn, en Krone, 
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en Elphenbeens Stok og et Scepter med en Örn paa Spidsen*),  
De romerske Consoler bar paa deres Triumphdago et Elphenbens 
Scepter med en Orn**}.  Delte Consularscepter gik over til de 
græske Keisere cg fra disse igien til de vestlige Regenter j derfor 
findes Ornen saavel paa de frankiske***)  og longobardiske Kon
gers****),  som paa de ældste tydske Keiseres Scepteref), Ï Ste
det for en Örn havde det ene af de Sceptere, der, saavel i Mid
delalderen som i den nyere Tid, brugtes ved de engelske Kon
gers Kroning, en Due paa Spidsenff); ligesom det ene af de 
franske Kongers Sceptere udmærkedes ved en I/aandftf). Kor
set paa Scepteret, havde, som Mere af lignende Art, byzantinsk 

*) Pitisci Lex. II. p. 706 a'f Dion. Halicarn. Lib. III.

**) Pitiscus 1. c, af Juvenal Sat. X, v. 43, cf. Gori thes. diptychorum 
I. p. 22.

*+*) Montjauson Mon. I. Disc. prel. p. XXXIV.

****) cf. P‘ TV arnej rid VI. c. 55.

=f) Galterer de orig, acjvilæ 1. c, Héineccius de sigillis p, 86. Erath

Codex diplom Quedlinburgensis, Tab. XIII. XIV.

4-f) Ducange Gloss, I. Col. 867. Rymeri foedera cd. recent. Vol. II.
P, I. p. 36. T. Allen Hist, and Ant. of London II. p. 534. Maa- /
skec havde Duen Hensyn til Christi Daab ; jf. Chiflet de ampulla 
Remensi. (Antv. 1651 fol.) p. 68. Derfor vises Duen paa Edvard III. 
Scepter (Nyeste Udg. oJ Rymer) i en ncdllyvende Stilling, paa andre 
i en opreist, Paa Segl af,Henrik I. og II, forekommer Æblet med et 
Kors, livorpaa en Fugl,

Itk) Pac ange 1, c.
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Oprindelse*);  derfra optoges det, efter Korstogenes Tid, saavel 
af de tydske Keisere**);  som af de engelske Konger***).

♦) Codinus de officiis aulæ Constantinop. C. XVII. §. 34. Ileineccius 
de sigillis p. 104.

**) Gatterer de orig. aqvilæ I. c. Chron. Gottudcense p. 363. 422.
♦♦*) Ducange I. Col. 867. Archœologia III. p. 384. Allen Hist, of 

London IV. p. 24. 39.
***♦) Heimskr, III. p. 79.

f) Heimskr. IV. p. 139.
■ff) Det sidtse nævnes i Magnus Erl, Haandfæstning. Rlklsvond brugtes der

for om ethvert andet Scepter; I Laurentius Bisk, S. c. 3. omta
les et Billede af den hellige Iomfrue med et Rikisvond i Haanden, 

tft) Ihre Gloss. II. Col. 729-

Til de fleste her udpegede Varieteter af Scepteret, frembyder 
den norske Middelalder enkelte Paraleller.

Den simple Stav, der i den ældste Tid brugtes ved Over
dragelse eller Investitur, forekommer (under Benævnelsen reyr- 
sprotï), ved Magnus den Godes Overdragelse af det halve Hige 
til Harald, Haardraade****).  Den islandske Benævnelse paa et 
Scepter, gullvónd]}, rikisv'ónd, hvoraf i gien det gamle danske 

and, Kaan,d> er ligefrem en Oversættelse af Middelalderens 
baculus aureus og virga regalis]]'), ligesom det danske og sven
ske Spür, Guldspiir peger hen paa Spær, Spydfff).

Udtrykkelig en omtales norske Sceptere kun ved Hakon 
Hakonsens og hans Sons Kroning. Her fortes i Processionen 
to sölvforgyldte Sceptere, det ene prydet med et gyldent Kors, det 
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andet med en gylden Örn*).  Begge Prydelser kunde, ¡folge det nys- 
anförte, vel nærmest antages, at være laante fra Tydskland, med 
hvis Keiser Friderich II. Kong Hakon, ved Brevvexling og Ga
ver, underholdt en venskabelig Forbindelse**).  Norske Mindes
mærker frembyde for övrigt kun lidet aüthentisk til Oplysning 
om dette eller andre norske Regalier. Ethvert Gravmonument over 
Norges gamle Konger er forsvundet} af Sigiller og Mynter blev ' 
Udførelsen overladt til Kunstnere, som oftest Udlændinge, der 
rettede sig efter fremmede Mönstere, og stundom ere de der 
befindtlige Forestillinger hoist utydelige. Lilliesceptere forekom
me, eller synes at forekomme paa Mynter af Sverre, paa Sigiller 
af Inge Bardsen***),  Magnus Lagabæter, dennes to Sönner og

*) Saaledes maae vel ogsaa Magnus Erlingsens GullvoncL forstaaes ; Heimskr. 
IV. p. 139» Blandt andre Kong Birgers Regalier forekommer 
en aqvila de auro i et Dokument af 1311, som Pre (Upsalia 
illustrata p. 113) forklarer ved et Spænde, i Form af en Örn; maa- 
skee det kan have været et saadant Scepter med en Örn. At 
der ogsaa i Sverrig brugtes to Sceptere. «*'  svensk Dokument 
fra Magnus Smæks Tid, hvori nævi CS ”unum sceptrum regium 
eum uno rikiswand in qvinqye partibus’'; JNova .Acta Upsaliensia 

VIII. p. 322.
♦♦) Hak. Haks. S. p. 170. 196. 265. 302.
***) Denne Konge tillægges med megen Rimelighed et Original - Sigil af 

Messing, i den svenske Iloßntendant Thams Samling, fundet i Jorden 
i Vester-Gothland i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede, med 
Overskrift: Sigill, Dei. Gi'atia. Ingonis, Regis, Norwegie -f. Fo
restillingen er en Konge, siddende paa en Stol, med en dobbelt 
Lillie eller Blomstcrgreen i höire Ilaand. Uagtet dette er det eene« 

Fid. Seist, hist, og phil, Skr, F, Veel. • M
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Magnus Smæk, enten i hoire eller i venstre Haand. Intet Si- 
gil fremviser den Fugl, der i det Ovenanförte nævnes paa Spid
sen af et norsk Scepter, saaledes som det engelske Scepter med 
Duen forekommer paa Segl af de tre Edvarder. Derimod fore
kommer et dobbelt eller erkebispeligt Kors paa et Sigil af Hakon 
den unge, uden Tvivl laant af græske eller tydske Forbille
der*);  ligesom ogsaa Dronning Blanca paa et Sigil fremstilles 
med et langt Kors i höire Haand**).

ste aflange Sigil af nogen norsk Konge, uagtet dette Slags Sigillersielden 
forekommer blandt Kongelige (cf. Heineccius de Sigillis p. 57) 
uagtet Formularen Dei gratia forekommer foran Navnet m. m., er der 
dog neppe Grund til at tvivle om dets Ægtlied ; men vel kan anta
ges, at det er forfærdiget af en maadelig Kunstner, maaskee en Ind
fodt, i Borgerkrigenes uroelige Tid.

i9') Thorkelin D'.pi. I. Carstens Norske Vaaben. S. 44- Chron.
Gottwicense p. 405.”"

**) Celsii Sclied. de Blanca Sveciæ regina p. 17.
***) Heimskr. IV. p. 19.

Heimskr. I. p. 119. Hirdskraa C. 10. 11. 15. 30. 42. 53. I 
de 3 sidstnævnte Capp. beskrives omstændeligen de særegne Haand- 
greb, der fandt Sted ved denne Ledighed ; at Kongen, skulde 
have Sværdet um, (i en Perg. Codex bedre a) kné ser stemmer 
overeens med Heimskr. I. p. 29; jfr. Arnesens isl. Rettergang S. 589» 
Derfor overgav Keiser Fridericli I. 1152 i Merseburg, Svend Grathe 
det danske Rige ved et Sværd. ”Est enim consvetudo curiæ, ut

Sværdet indtog en betydelig Plads i Oldtidens og Middel
alderens Symbolik, navnligen i Norge. Her aflagdes paa dette 
Vaaben Troskabseed***)  ; Forlehninger og Hof embeder tildeeltes 
og bekræftedes ved Overrækkelse af et Sværd****);  og hver den, 
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som i saadan Anledning havde modtaget et Sværd, kaldet Kon
gens Sværdtager (sverdtakari). Som Regale betragtet, betegnede 
Sværdet deels den Regenten tilkommende executive Magt, hvor
for den norske Statsret udtrykkeligen tilföiede, at Hertugen eller 
Jarlen modtog det af Kongens Haand, Retten til Bestyrkelse og 
til Straf for de Onde (retturn til styrkis, rongum til refsinga^ 
Hirdsk. C. 11. 15); deels den Kongen paahvilende Forpligtelse, 
at forsvare Riget og Kirken mod indvortes og udvortes Fiender*).  
At Sværdet (yigslusverd, Kor unusver d) ved norske Kroningsfester, 
undertiden blev baaret sidst i Processionen, umiddelbart foran 
Kongen, antyder dets overste Rang blandt Regalierne**).  Hermed 
staaer maaskee ogsaa den Bestemmelse i Hirdskraaen, i For
bindelse, at naar Kongen ved visse höitidelige Ledigheder bar 
Kronen, skulde Kroningssværdet tillige bæres foran liam, af eh 
Hertug eller Jarl, i det ringeste af en Lehnsmand (Cap. 18) ; li
gesom ogsaa at dette Sværd skulde bruges ved Hirdmænds Ud
nævnelse, forudsat at Kongen var kronet og det selv var tilstæde 
(Cap. 5o. S. 53).

Kun paa et eneste Sigil af Magnus Lagabæter forestilles 
Kongen paa Forsiden, med Sværd i höire og Rigsæble i venstre

regna per gladium — tradantur vel recipiantur.” Otto Frising. 
Lib. II. C« 5. Ogsaa Fruentimmer forestilles undertiden med Sværd, 
naar de vare regierende Personer; Heineccius de sigillis p. 222.

*) Heimshr. IV. p. 110. Begge Betydninger maae man tillægge det 
Sværd, som Olaf den Hellige i Drömme overgav Sverre i ib. p. 8.

**) Jfr. Christ. III Salvingsakt. Indi. S. XIX.
‘ M 2
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Haand; derimod viser Bagsiden af mange norske Sigillée Kon
gen til Hest, med Sværdet i höire Haand.

Foruden disse Hovedregalier kiendtes i andre Lande endnu 
tyende, hvis Brug i Norge i det ringeste er Tvivl underkastet, 
nemlig Rigsæblet og Ringen.

For de vestlige og östlige Keisere betegnede Rigsæblet det 
almindelige Verdensherredømme, der tillagdes dem; for de eu
ropæiske Regenter i Middelalderen og den nyere Tid, Herredom
met over de enkelte Riger*).  I Sverrig omtales dette Regale i 
Diplomer i Begyndelsen af det 14de Aarhundrede **);  i Dan
mark nævnes det i det ringeste ikke for ved Christopher af 
Bayerns Kroning; begge Lande have rimeligviis laant det fra 
Tydskland. Da det ei forekommer i Kroningsceremoniellet i 
Pontificale romanum, haver det formodentligen ikke været brugt 
i alle Lande, navnligen ikke i Frankerig og Engelland***);  og da 
Norge især fra sidstnævnte Rige synes at have laant sit ældste 
Kroningsrilual, kan man deraf forklare, at Rigsæblet ei forekom
mer i Beskrivelsen over Hakon Hakonsens og hans Sons Kroning. 
Mueligen kunde det være blevet optaget ved Kroningerne efter 
den Tid; i det ringeste forekommer det paa mange norske Si- 

•) Christian IH Salvingsakt, Indi. S. XVIII« Heineccius de’ sigillia 
p. 86« Treueri hist, globi ci’ucigeri in numis bracteatis Sec. XII-XIIL 
obvii (Brunsvig. 1728. 8.) p. 14. 28. Zanthier de globi crucigeri 
origine & fatis (Vitenberg, 8.) p. 17.

**) Ihre Upsalia illustrata p. 113.
Archœologla III. p. 388 sg. Det der hos nogle gamle engelske 
Skribenter kaldes Rigsæble, synes egentlig at have været Scepteret, 
der endte sig i en Kugle med Korset.
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giiler efter Magnus Lagabæter; skiöndt man, som ovenfor er 
bemærket, af saadanne Forestillinger paa Kunstværker af denne 
Art, neppe tör drage nogen sikker Slutning med Hensyn til den * 
historiske Sandhed*).

*) Allerede Olaf den hellige afbildes med et Rigsæble, Paa Sigiller fra 
Wilhelm I, til Edvard III. (1ste Deel af Rymers Foedera, nyeste 
Udg.) forekommer ligeledes Æblet, skiöndt dets Brug i Engelland i 
dette Tidsrum er uvis.

*’) Voigts Geschichte Preussens II. S. 153. III. S. 131.
?*.*) Muratori de corona férrea p. 72. 130. Rymer Foedera. Vol, II. 

P. 1. p. 34» Murr's Journal zur Kunstgeschichte XV. S. 356-57
****) "Catholicæ fidei signaculum”; Rymer 1. c.

•f) Math» Parisiensis ed. Watts p. 151 (om Henrik IL), cf. Arehæo- 
logia IH, p. 385-92.

Ri ngen betragtedes alt i Orienten som Symbol for et Ri
ges Overdragelse. At den her i Europa, i Middelalderen, havde 
samme Betydning, derom vidner den Guldring Henrik II. mod
tog af Paven, som Tegn paa Investituren med Irland, og den 
kostbare Ring Paven skiænkede den tydske Ordensmester, da

»

han blev Rigsfyrste**).  Den forekommer derfor i nogle Lande 
f. Ex. Tydskland, Engelland og Frankerige ved Kroningen***),  
deels som et Investitur-Symbol, deels for at betegne Regentens 
nærmere Forhold og Forpligtelse til Kirken****)  5 i Engelland 
bleve Kongerne tillige begravede med denne Ringf). I)et var 
i sig selv ikke usandsynligt, at den fra dette Rige, med mere 
Kroningsritualet vedkommende, kunde være optaget blandt de 
norske Regalier, da en saadan Kroningsring (yigslu-gull) skal 
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være brugt ved Hakon Hakonsens Kroning*)  ; men da den 
ikke nævnes ved Magnus Lagabæters Kroning, der ellers i 
eet og alt var indrettet efter Faderens, maae det vel antages for 
en Misforstaaelse af den gamle Historieskriver. Derimod haves 
Vidnesbyrd for, at Ringen her i jorden, som i andre Lande, 
var et Symbol for Investituren med det biskoppelige Embede**).

*) Heimskr. V. p. 275, siger, at Knud Jarl bar vigslu-gull i Processio
nen; men da den Flatöeske Codex her læser vigslusverd, og li
geledes ved Magnus Lagabæters Kroning (ib. p. 348), maae hiin 
Læsemaade formodentlig være urigtig.

♦*) Islandske Annaler ved A. 1320; Laurentius Biskups S. Cap. 54.
***) Torfæi Hist. Norv. IIL p. 250.

*♦**) Theo<L Monachus i Ser, rer. Dan. V. p, 333.
f) Carstens's norske Vaaben S. 36.

Til Rigsinsignierne, om ikke egentlig til Regalierne, hörte 
paa en Maade ogsaa nogle af de i Nidaroskirke opbevarede St. 
Olafs Helligdomme, der uden Tvivl, ligesom Lignende i andre 
Lande, ogsaa have været tilstæde ved Kroningen. Af disse have 
vi ovenfor nævnet Olaf den helliges Spyd og Fane. Men den 
vigtigste af dem var hans öxe, af dens mordiske Virkning Hel 
eller Döden kaldet***),  som i Slaget paa Lyrskogshede, da hans 
Son Magnus den gode brugte den mod Venderne,, blev saa 
sonderbrudt, at den siden fik sin bestandige Plads i Ni
daroskirke****),  hvor den endnu forefandtes ved Reforma
tionstiden. Det var formodentlig denne Öxe, der senere 
kom ind i det norske Vaaben og efterhaanden blev Rigets eien- 
dommelige Symbol f); med hvilken Olaf den hellige jævnligen 
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forekommer paa gamle Kunstværker*),  og med hvilken i hoire 
Haand, ligesom det norske Vaaben i venstre, Dronning Mar
gareta forestilles i et Sigil**).

Endnu staae nogle, med Hensyn til nærværende Gienstand 
ei uvigtige, Spörgsmaale tilbage. Vare de norske Regalier at 
ansee som Rigsklenodier,*  eller som Kongernes private Eien-

*) Carstens 1. c. S. 30. Schöning Throndh. Domk. S. 174.

**) Carstens S. 30. Blandt de Mynter Greve Christopher af Oldenborg 
lod slaae i Christian den Andens Navn i Aaret 1535, ere 7, der paa 
Rev. enten have det oldenborgske Vaaben med Grevens Navn eller 
de danske Lover, men paa Aversen en skiægget Konge paa en Throne, 
med Krone, Rigsæble og i höire Haand en Öxe ÇMyntvœrket. Tab. III. 
No. 7-13). Beskrivelsen nævner (S. 145) denne som Christian 11. 
med Regalierne (uden dog at omtale Öxen), hvilket ogsaa Omskriv- 
ten antyder (og en lignende Mynt No. 14 hvor Kongen forestiiles 
med et Patriarchal-Kors, bestyrker) og som tillige stemmer overeens 
med det nysomtalte Segl af Dronning Margareta, Men mærkeligt 
er det dog, at man seer S. Olaf paa samme Maade forestilt i et 
islandsk Lavmands-Segl (1497-1503; Carstens S. 30); ligesom det 
ogsaa som en Paralel til det norske Rigsvaaben, fortiener at bemær
kes, at der haves ungarske Mynter fra Ludvig den store til Keiser 
Rudolph IL, paa hvis Avers forestilles den hellige Ladislaus med 
Krone, Æble og i höire Haand en Öxe, undertiden med kort, under
tiden med langt Skaft, som en Hellebard ; Z. a Mellen Series regum 
Hungariæ e nummis; übers, von Burghart, Breslau 1750.4. En 
anden Forf. (Beck jus publicum Hungariæ, c. obss. Z. Benzus, Viennæ 
1790. 8. p. 127) mener, at denne Öxe har været den Landse, hvor
ved Kong Peter 1045 overgav Keiser Henrik III. det ungarske 
Rige og igien af ham modtog det.
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dom? havde de noget bestemt Opbevaringssted? vides noget om 
deres Skiebne, efterat særskilte Kroninger for detle Rige havde 
ophört at finde Sted?

Af det forste blandt disse' Spörgsmaal er en tilfredsstil
lende ^Besvarelse ikke muelig, da de historiske Kilder herom kun 
give enkelte Vink, og statsretlige Bestemmelser, deels ' mangle 
herom, deels in praxi ei synes at være bievne overholdte.

Den i Middelalderen, i flere Lande brugelige, sandsynligen 
fra Oldtiden*)  laante Skik, at Kongerne, maaskee til en Erkien- 
delse af den kongelige Magts Udspring fra Guddommen ofrede 
de Kroner, med hvilke de vare kronede, eller i det ringeste Ef
terligninger af disse, til Kirker og andre hellige Steder, hvor de 
under Benævnelsen af régna.) ophængtes over Altarne**),  blev 
vedtaget i Norge, allerede ved den forste Kroning. Uvist er 

*) Vitrwii Architectura IX» C. 3.
**) Ducange Hit» Byzant. II. Com. II. p. 38. Ej» Diss» ad Jointålla 

p. 293. Ej. Gloss. V. Col. 1208. VI. Col. 394. Diss,
de corona forrea Longobardorum Lips» 1719, 8. p. 90. 92. 94. ^Iu
ra tor i de corona ferrea p. 87. Rhodigini de liturgia rom. pontif. 
in solemn celebratione missarum. Tom. I. p. 242. JMcnin Tr, de 
sacré & couronnement des Rois de France. Paris 1723- 8. p. 226. 
Benævnelsen regna fik de maaskee tildeels, for at adskilles fra Lyse
kroner, der hængtes over Alterne og kaldtes Coronæ. Saadanne 
Gaver have ogsaa fundet Sted i Danmark ; see Chr. III. Sålpingsakt, 
Indi. S. XX. Lignende Betemmelse havde maaskee den saakaldtö 
S. Eriks Krone en Alen i Peripherie af Kobber, forgyldt, og ind
lagt med ædle Stene, som skal have været opbevaret i Upsajakiike; 
Peringsk'iqld Mon, Ullçraker, p, 52«
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det dog, om denne Bestemmelse her er bleven overholdt, selv af 
Magnus Er'ingsen ; i det mindste berettes, at hans Krone, Scep
ter og Kroningsdragt, en rum Tid efter hans Kroning, faldt i 
Sverres Hænder, da denne satte sig i Besiddelse af Bergen*).  
Selv som religiös Skik betragtet, synes de folgende Konger 
ikke at have villet iagttage den, for at de ikke stiltiende skulde 
synes at erkiende Gyldigheden af Magnuses Haandfæsntnig, eller 
af nogetsomhelst Rigets Lehnsforhold under Kirken**)  ; hvilket vel 
ogsaa var en medvirkende Aarsag, hvorfor de, lige til Erik Præ- 
stehaders Tid, lode sig krone i Bergen, ikke i Throndhiem.

*) Heimskr. IV. p. 139- I det jerusalemske Kongerige var det Skik 
at Kongen selv med en Gave indlöste den Krone, han efter sin 
Kroning havde ofret paa Altaret; Wilkes Gesch. d. Kreuzzuge I. 
S. 319.

**) Tonsbergske Forlig 1277 ; Thorkelin Dipl. II. p. 67-
***) Magni Giilathingslov p. 60. Ilirdskraa Cap. 4.

****) Kongserfdy ed. Thorkelin^ p. 21-
J?id. Selsk. hist, og phil, Skr. Deel. N

Menuagtet disse Fakta synes at antyde, at Regalierne tilhorte 
Kongerne, som privat Eiendom , indeholder dog Norges gamle 
Lovgivning Bestemmelser, der synes at vidne for det Modsatte. Her 
omtales nemlig Lösöre og Klenodier (lausafé ok gripir) der ei 
tilhore Kronen***}\  der fastsættes, hvem der i en Konges 
Mindreaarighed skulde have Kronens Guld og S'ôlv i For
varing****).  Vel karakteriseres disse Kronens Klenodier her 
ikke tydeligere, men man er dog nærmest beföiet til derved 
at tænke sig ogsaa Kroningsregalierne. — Er end det, hos 
den gamle lybekske Krønikeskriver Reimer Kock opbevarede 
Træk, at Christian I. i Throndhiem blev kronet med S. Olafs 
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Krone*),  mindre grundet i historisk Sandhed, end en Yttringaf det 
norske Folks ejendommelige Tendents til athenföre altNationalt, der 
var stort, gammelt og ærværdigt til dets Skytshelgen, synes det dog 
altid at pegehen paaKronen, som en Nationaleiendom. Mod denne 
Egenskab strider ikke det Faktum, at Hakon den siette engang skal 
have pantsat sin Krone til en Borger i Stralsund ♦*);  thi en saadan 
Pantsættelse kunde i en, paa anden Maade uafhielpelig, Penge
forlegenhed maaskee være samtykt af selve Rigsraadet; og af det 
foregaaende vides desuden, at Kongen, foruden den större Krone, 
med hvilken han kronedes, ogsaa havde en mindre (.Carland), 
som han bar ved enklte höitidelige Leiligheder. Overhoved var 
i Middelalderen en saadan Pantsættelse af kongelige Kroner, 
undertiden til Fyrster, men som oftest til Kiôbmænd, en Finanz
operation, hvorpaa den tydske, ungarske og engelske Historie 
frembyder ikke faa Exempler***).

*) Ligeledes i Hamelmanns Oldenburg. Chronica. S. 199. Derimod i 
Detmars. Chronik, herausg. von Grautoff, II. S. 131, siges blot at 
han lod sig hylde i Trondhiem og forblev der hele Sommeren. 
Maaskee er det kun et Tillæg af R, Koch selv, foranlediget derved 
at Kongen blev kronet paa S. Olafs Dag. Carstens (norske Vaaben S. 32) 
gaaer altsaa for vidt, naar han antager, at det virkelig har været den 
samme Krone, hvormed Magnus Erlingsen var bleven kronet, og som 
under Navn af S. Olafs Krone, var bleven henlagt i Tbrondhiems 
Kirke og brugt ved alle folgende Kroninger.

♦*) Riihs Geschichte Schwedens V. S. 644; der nævnes foruden en 
Guld-Krone besat med Stene, tillige et Belte og etHalsbaand. Ifr. Sar
torius Gesch. d. deutschen Hanse, herausg. von Lappenberg II. S. 655

***) Rymer Foedera Tom. II. P. 4. p. 74. 129- 135, 148. 162. (om Ed
vard III. som pantsatte sin egen og Dronningens Krone til tydske
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Efter al Sandsynlighed ere de norske Rigsklenodier, fra 
den Tid af at Kroningen foregik i Trondhiem , bievne opbeva 
rede i denne Stads Domkirke eller Capitel*).  Da man nu veed 
at den störste Deel af Domkirkens Helligdomme og Kostbarhe
der efter Reformationen, deels blev fort ned til Danmark, deels 
forgik paa Veien, var der Grund til at antage, at det samme ogsaa 
kunde have været Tilfældet medRegalierne. Men fra en paalidelig 
Kilde kiende vi bedre de norske Rigsklenodiers endelige Skiebne. 
De bleve bortforte af Norges sidste Erkebiskop Olaf Engelbrecht- 
sen, da denne 1557 flygtede fra sit Fædreland. Herom har den 
gamle norske Chorograph Absalon Pedersen, hvis förste Ungdom 
faldt ind i denne Tid, efterladt folgende Notice**):

’’Sammeledes tog han (Olaf Engelbrechtsen) med sig 
Norges Riges Krone, Sværd, Breedoxe og al Norges Riges Her
lighed, med meget andet Guld og Sölv, Klenodier og alt hvis 
Guld, Sölv, Kobber og andet Gods han med en Hast kunde faae 
med sig af Kirkerne, saa at han med en Hast kunde nogen

Kiobmænd) ; Schmidt Gesch, d. Teutsclien III. S. 608 (om Carl IV". 
som pantsatte sin keiserlige Krone i Florenz); Engels Gescli. d. un- 
grischen Reichs III. T. S. 41 (at Dronning Elisabeth pantsatte den un
garske Krone til Keiser Frederich III for 2500 ungarske Dukater). 

*) Schönings Thrdh. Domkirke S. 177- Ligesom de svenske Regalier
i Middelalderen bevaredes ved Upsala-Capitel ; de danske uden Tvivl 
i Lund; de franske i St, Denis; de græske i Sophiekirken i Con
stantin op el o. s. V.

2*)  Dette Sted forekommer ikke i den trykte Udgave af hans Nor
ges Beskrivelse i 2det B. af Suhms Samlinger, men derimod i et 
Haandskrift deraf i den arnæmaguæanske Samling No. 885. 4to.

N 2



100

Skibe lade af samme Gods, hvilket fornævnte Gods blev störste 
Parten, med Skibe og alt paa samme Reise.”*)

*) Hvilfeld II. S. 1494, siger blot, at lian lod tilrede 4 Skibe, ’’sam
lede derpaa hvad han kunde”, og römte dermed til Holland ; jfr. 
S. 1499.

Maaskee kan man ansee et saadant Tab af de norske Re
galier netop paa den Tid, for en medvirkende Aarsag til at Chri
stian den Tredie ikke erholdt nogen Kroning i Norge, og at 
denne Institution her aldeles tabte sig, indtil den, i Tidernes 
Löb, ved forandrede politiske Forhold, igjen fremkaldtes.


