
r;6 C* Dok Norffe Vaabens Opkomst og Forandringer re.

Det Norffe Mähens 'Opkomst og Forandringer be

stemte og dets Skioldemerke forktaretved Sigillers, 
Mynters, gamle Breves og historiffe Efter? 

retningers Hielp.

P ", ' Ved /

Geheimeraad Karstens.
Forehaven- jeg agter at frembringe en, i mine Tanker, meget rimelig,

de- om ikke ur in odsi «selig Udtydning af det Norske Vaabens
. /. * Skioldemerke / og mit Bevises Styrke for en stor Deel berocr paa

dette Merkes forste Bestaffenhed og Udseende, saa bliver det forno- 
dent, at jeg begynder med, at give entikforlgsfliss og nygek stdforlig 

i Beretning om depMorste Vaabens Opkomst og de Forandringer,
... , fom der Tid hefter anden har undergaaet, indtil det sik og beholdte sin

s pr ;.«♦<! ncervcvrende. Gkikkejse^, Hvor usuldstcendigt o^, hp'ad, jeg kan sige
/ - : ' herom, nodvendig maae blive, uagtet dsn betydelige,Hielp jeg har

fundet hos enfold af dette Selstabs veerdig^ Medlemmer , og andre 
lcerde og kyndige Velyndere, saa ril dog min Forklaring over det 
Norste Skioldemerke saa naturlige» flyde af disse ufuldkomne Efter
retninger, og derhos bestyrfes.ved saa mange sammenstemmende Be- 
viisligheder, at jegøer haabe af oplyste Dommere, ar de, ak over^ 
lagt, vil sinde Sagen saa gLL. stM'afDrt.

§. IL
Hvad Efter- Den ferste Efterretning , som man har meent at kunde heNfe- 

retningHaves vc5 til det Norste Vaabens Historie, falder i Kong Oluf TryggessnS 
Kongers^ Da denne Konge i hans yngre Aar opholdt sig i Saxen, siges 
Vchßbe» og han ar have faaet af den bekiendte Prcest Thangbranfo et Skiold, hvis 

. ■ L ■ ' 1 Merke
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Merke var et Crucifix og som var bleven forceret bemeldte Prcest til Vaabenmer- 
Mindegave af Biffop Hubert i Canterbury a)\ fiden, da han korend ve
ved en Landgang paa de Danffe Kyster allevegne var omringet af opkom. 3 

Fjenderne, ffal han have bedekket fig med et Skiold, som var merket 
-med Korsets Tegn, og derved ligesom forblindet dem, saa at han 
lykkelig undkom Z>). Men begge Tildragelser bcere sikre Kiendxmer- 
ker äf en blot Munkedigt, og ffulde desuden have hcendt fig, fsrend 
Oluf Tryggefen kom paa Tronen. Det er og merkeligt, at Snor- 
re i hans Beretning om Seeflaget med Kongerne i Dannemark og 
Sverrig og Erik Jarl c) figer aleene, at Kong Oluf Havde et 
forgyldt Skiold og Hjelm, uden at tale om noget Vaabentegn. 
Vel kunde det synes mere Opmerkfomhed vcerd, at Biffop Sigurd, 
for i en paakommeN Storm at forffaffe Tranen, Kongens nylig 
kygte Skib, en sikker Fart igiennem Bolgerne, lod, blank flere 
Ceremonier, oprette et rodt Kors (etteren saaledes merket Ban
ner)' i Forstavnen d). Men ogsaa denne- Omstcendighed falder 
bort. Ordet hos Snorre betyder ikke et rodt Kors, som den - 
Svenffe Oversetter uret fortolker det, men et Biffed -Kors eller 
Crucifix. Om Oluf TryggesonS Eftermand, Kong Oluf den Hel- > 
lige vide vi, at han i Slaget paa Stikkelstad, som ved hans blodige 
Endeligt er, bleven saa bekiendt, ferre et guult Kors i et hvidt 
Skiold e). - Dog maae vi ikke glemme, at i dette Tilfcelde Korsets 
Tegn ikke saa Meget har vceret et besynderligt Merke for ham, som et 
almindeligt Andagts-Tegn, han havde tilfælles med sin Har; thi

; 11 3 de

«) ,See Tillcrggene til Hernrskringla Tom. II. pag. 465. og dette StedS 
Gvenste og latinste Oversektelse, etter rettere korte Begreb, T. I. 
pag. 233. J den sidste er Skioldet bleven ti.l amiculum eximium, 
cui crucis imago intexta erat; ventelig fordi Heringski^ld fandt det 
mere rimeligt, at B i stop Albert havde fomret Thangbrand en 
Mestekaabe. '

Torf. HifL Norv. P. II' p. 33g. ex cod. Flat.
.e) HeimskrinLla T. I. p. 361.

HeimskriNgla T. I. p. 303. -
0 Sammesteds p- 776.
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da Han lavede sig til sit omtalte sidste Slag, lod Han sine Strids- - 
-mand drage Korsets Tegn med BleegHvidt paa Leres Hielme vg 
Skiolde, og gav Lem til Losnet: Frmn, fram , Christsmcend,, 
KorSwcend, KongSmantd I/). Allerede tilforn iSeetrefmngen ved 
Ncesiene Havde sterste Delen af Hans Folk Hvide Skiolde med guult 
Kors udi , og Ma sommes Skiolde var Korset redt eller blaat; Han 
lod og Vrage Kors med Bleghvidt for Paa alle Deres Hielme^). Med 
faa Ord, det guule Kors i St. Olufs Skiold viftr.aleene Haus over-. 
iroifke Tillid til Korsets Tegn; intet andet har Han vist nok mcent 
Dermed. Men Des ncermere synes Det at hore til min Hensigt , at 
i den just uu Lemeldte Soetrefning Kong Olufs Banner, var Hvid og 
Havde til Merke en Orm eller Drages). Uden Tvivl var Det den 
samme eller en ligefaa merket Fane, Der bares for Ham i Slaget paa 
Stikkelstad og for Hans Sen Magnus den Gode i det store Slag 
mod Venderne paa Li)rfkovs Hede, vg siden giem tes somen Hellig
dom i TronLHieins Domkirke, Hvor den endnu var til Aar 1177.JO9 
viueligt lamge derefter i\- I Denne Tanke bestyrkes jeg iscer Derved, 
at i en gammel Vag-Malning udi Filmskrrke i Sverrig, som fore
stiller Rigets SktMhelgen,, Kong Erik Iedvardson, og vor Norffe 
Oluf, Delt sidsteø ^kiendelig nok ved Apen i Hans Ha and,) Har et 
Skiold staaende for ved Fodderne, i hvilket tydeligen sees en viyget 
og tobenet Drage #)» Ak Dette Merke skulde vcere taget af een en< 
kelt Linie Hos Snorre Sturleson (thi i St. Olufs Saga paa Svenjlke 
Miim sindes intet.derom) bliver neppe troligt; en faa neragkig Lås
ning var noget siert paa De Tider. . Anledningen Dertil maae Da vel 
fsges i en almindelig Krmdstab om St. Olufs'Fane, som mange 

Svenffe
/) Sammesteds p. 764. . - v v -

7 56 Sammesteds p.424. ' • • - " , ; r
< )>) Heimskringia paa samme Side.

r) T heo do ri e. Mon. Chroru de Regg. "Norv. p. 41.52. HeiMskr.'R. I. 
P-776. Toif. R.jiL p. 591. Schönings Beskrivelse over Don»- * 
kirken i Trondhiem, x. 175,

•A) See l)0s Scheffer de veris regni. Sy eda infigmbus Koberstikket 
tilp. ZIZ.og 314. ' ... . '
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Svenske havde sect ved Deres fæfcwnfi^e PilegriMS-Reiser tit hans 
Hvilested i Trondhiem og hvis Be staffenhed var Almuen i Everrkg 
faa bekiendt, at Ven, tillige med Sk. Eriks Fane,lod sig tilsyne fok 
den Svenske Befcetning i Viborg, da Rufferne Uar 1495«. storme- 
de paa denne Skad /). Denne Sk. Olufs Fane eg Merket deri har 
Vel og tlldeels givet Anledning til, ak han i Breviario NidrofienS 
siddende, og paa een af Erkebistop Erik Valkendorfs Mynter,-fa a 
og i et gammelt Trcesnit siaaende, har en kronet Drage under Fov- 
derne ni). Om Oluf den Helliges Sen, Kong Magnus den Gode, 
er mig intet videre forekommet, end ar han, four tilforn er sagt, lod 

* bare sin Faders Banner for sig i det store Slag, han vandt mod 
Venderne. ^Sluttelig var det ei lcenge derefter at denne Banned 
kom til Trondhrem, for der at giemnreS hos Kong Okufs Skrin; thr 
om Harald Hardvraade, Magnus den G od-es Eftermand, haves den 
Efterretning, at han i alle sine Fektsiage betiente sig af en anden Ban
ner, hvis Ravn var EüttdNdK (Laudets Hdelcrggetfe,) men hvis 
Merke er nbekiendt n)*

§. IIL
■ Efter disfe faa og svage Glimt sinde vi oS igien paa nogen Tid Dm det siden 

omgivne med det tykkeste Morke. Dog vor paalidelige Veiviser^^^«^ 

(hvem ellers end den larerige Snorre kan jeg mene?) lader os ikke bens-Opkomsi 
lange blive i denne Tilstand, men teender os, forend det kurrde W d^ts Bs- 
ventes, et i denne Tidsalder ufcedvanligt og des mere kieerkomment e

Lys. I hans Fortcelling om Kong Magnus Barfods sidste ulykke-
. i- • ’ • ' lige -

Z) Efter den af Hadorph udgivne ffsn'e Svenffe Krsnike paa Riim, 
p. 544. . j

ni) Afbildning-n i Breviar. Nid’ros.. kan efter fees i dette Selskabs Skrift 
ter vi. Deel p, 42. Mynten med St- Olufs Billed paa den ene 
og de Dalkendorffers Daaben paa den anden Side glemmes i Hr. 
Geheimeraad Hlelmstiernes og Hr. Kammerherre Suhms Sam
linger, og Træsnittet findes beskrevet hernedenfor mod Enden af 
Tilllrgget, i den anden ANmerkning.

») Heimskringla D H'p.^8.162.167. 17z.
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lige Tog til Irland, hvor denne tapre Konge (Aar 1103) ftlv sat-r 
te Livet til, moder os en noiagtig Beftrivelse over Klcededragten og 
den hele Rustning, han var stort den Dag, da han blev stagen. Til 
min Hensigt bliver dette nok, at han forte e^rodt Skiold og derudi en 
guulLove, og havde over sin Plantser-Skiorte en rod Silke-Kior- , 
tel, paa hvilken en Leve var syet for og bag med guul Silke 0). Her 
have vi den forsis Efterretning om det nu brugelige Norske Vaaben, 
og den allerede saa noiggtig, at baade SkioldetS og Skioldemerkets 
Farver ere bestemte, (just saa, som de nu ere,) og intet savnes uden 
eleene Lovens Stilling, Kronen paa dens Hoved og Hellebarden i 
dens Kloer. Overvejer man dette saa synes det meget rimeligt, 
et de felgende Konger i samme Aarhundrede, som alle stammede ned 
fra Magnus Barfod, har beholdt etter nogen af dem paa ny anta- 
getdenne krigffe og navnkundige Herres Skioldetegn, og dette. 
faaledes har faaet Sted, font de Norfte Kongers bestandige,Vaa- 
benmcrrke, forst i Skiolde og Bannere, og derefter ligefaa i Indfeigle 
og paa Mynter. At vor Historieskriver er saa noie underretter om. 
en for lange sidrn afdod Konges Dragt, vil ingen undre paa, naar 
han kommer ihu, at just Noiagtighed i smaa Omstændigheder ud- 
merker de Tiders Skrivemaade, og Snorre ligefaa i Magnus Er- 
lingsons Historie fortæller om Niels Sigurdson, ar han, daBir- 
kebenene drcebte ham, havde et rodt Skiold, bestroet med Stierner, 
og en vis Vilhelms Belte om Libet at Magnus Barfods Skald 
kan have beskrevet hans Dragt i sine Sange; at Snorre har benyt
tet sig af «ldre historiske Arbejder, og at hans Fosterfader, den 
lcerde Jon Loptsen, havde til Moder Thora, en naturlig Dotter af be-

- . meldte

Hekmskringla T. II. p. 227.
/) Hvilken af Delene, bliver uvist. Hos Snorre findes ingen videre 

Efterretning end at Sigurd Slembe (een af Magnus Barfods 
Conner / som drarbte sin Broder Harald Gylle og derpaa antog 
Kongenqvn,) havde et redt Skiold, og at Kong Sigurd Harald» 
sons Skiold var forgyldt. Heimskr. T. II. x. 332. 357.

'f) Heimskringla T. II. p. 448.
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rileldte Konge r). Og fikulde nogen vcrre^saa mistroisk, at han 
endda blev ved at tvile, saa maatte han alligevel tilstaae, at i 
Snorres Tid, (Han kom ril Verden J178* og drcebtes 1247,) en 
guul eller gylden Love i rodt Felt allerede var de Norffe Kongers 
stedvanlige Vaaben og Merke; thi havde Snorre felv vceret Vidn- 
til dette Vaabens forste Opkomst, saa var Han vist aldrig falden paa 
attillorggr det en Konge, der Havde endt sit Liv over HalvfierdsindS- 
tive Aar fsrend han blev fedt.- Hermed kommer ei aleene overeens, 
ar Kong Sverre (Hvis Dodöaar er 1202.) Har brugt et Seigl, Hvori 
Han, ikke uden kiendelig Hensigt rU Hans Vaaben, lianedes med en

- Love j), og at Kong Inge Baardfons Broder, Hertng Skule, hpis 
Paatale ril Riget under Haagen Haagensen den 2Eldre og derved 
forvoldte ynkelige Dsd er saa bekiendt,. Har fert i sit Iudseigl t) en 
opreist Leve (uden Hxe), som uden Tvil var hans moderne Vaaben, 
optaget af Moderen efter sin Fader, Kong Sigurd Munner; men 
Sagen bliver og upaarvivlelig derved, at den Norske Love viser sig, 
endog allerede med en Axe i Kloerne, paa ro smaa Solvmynter, der 
synligen ere .meget gamle, og uden Tvil, om ikke af König Sverre, 
dog neppe yngre end Kong Inge Baardson. De findes Herved 
i Kober stukne og beskrevne r > tilligemed en noget yngre, hvor Loven 
ogseeSmedenHxeogsomsynesatvcerestagen'afenErkebiskopiTrond- ,1 
Hiem i der sildigste henved 1250* (See den forste Koberravle Fig. 1.
'2 0g

r) Ser Hr. Iustitsraad Schönings Fortale til hans nye Udgave af 
SnorreSturleson, pag. III. XI. XII.

O Guil. Neubrigens. de Reb. AngL III. Dog. 6 Cap. fortæller adstilligt 
om K vug Sverre, som han var jevnalvret med. Det hele Sted 
lirses, i Torf. Hift Horv. P. IV, pr.22-24. Men til vort Oie- 
meed hore kun disse faa Ord: Titulus autem tigilli ejus talis eflc 
dicitur; Suetus Rex Magnus, ferta iit leo, mitis ut agnus.

r) Det findes paa Universitetets Bibliothek, neden for ,et Brev, 
som Skule Jarl (thi den Tid var han ikke Hertug endnu) har 
udstedt Aar 1225. og hvoraf en latinst Oversettelse er at tofe t An
hanget til Hr- Iustitsraad Schönings Bestrivelse over Trondh. < 

7 Domkirke p- 29. . • , '
XTye Saml. I . B. X '
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i og g» med Forklaringen'.) >Den Tid, da disse MerkvKrdige Styk« 
-er udpreegedes,l var Loven'med Aren vist nok i'suld Brug endog 
i Kongernes Sigiller; thi paa Mynter pleiede Vaabentegnene aller
sidst at fettes. De ko ferstes Alder forudsat, kan da'ei paatvivles, 
dr jo i det mindste Kong Inge Baardson allerede har betienr sig af 
dette SkioldeMerke i'sine Indsergle, og ah ligesaa i Hans Vaaben, 
som ovenmeldte Hertug Skule kod udhugge og pryde med sine 
Farver paa hanS-i-Trondhiems Domkirke oprejste prcrgtige Gravn 
minder-/), en Stridoxe har .vcecer at fee i Levens Fedder. Denne 
E lukning venter man uden Tvil 'at finde he^estyrket med Sigiller,

- fom tilhore Kong Haagen Haagenfsn, Inge Baardfons Estev- 
mand^ Men Hverken efter ham eller hans SonNer, Kong HaageN) 
fbm Hanoverlevede, og KongMagnus Lagabeter, der blev hans Efter- 
folger paaTronen,er noget afdenneBeftaffenhedlilovers; i det mind-

- ste Har jeg erkundet overkomme noget siigr, uagtet den forbindtlige Be
redvillighed, hvormed baadeHr. Iustitöraad Schöning og Hr. Pro
fessor Kall har lader mig forevise alt hvad afNorsse Kongers Indfeigle 

-eller Tegninger af famme> er at finde i det Kongelige Geheime Archiv og 
<blant Arnce Magncri Brevffaber paa Universitetets Bibliothek, og 
-uagtetden besynderlige Godhed, hvormed mingamleVen ogVelynder, 
Hr. Domprovst og Syndicus Dreyer i. Lybek, efter der Hmvife 

- Raads gunstige og dets bero mm e lige NidAerhed foralt^ hvad angaaer 
Videnssabernes Forfremmelse, noksom bevidnede Tilladelse, er 
kommer mig tik Hielp, ved at meddele mig kil Seiglencg Aftegning 

! de'celdste af Norske Konger" udstedte Breve, fom giemmeS i Let Lyb
ske Archiv. As den hosftiWe Efterretning om de Norsse Kon- 

. gers aldste Jydseigle fta Haagen Haagensons til Haägen 
Magnusson den DEldresTid, i Anledning afden anden og 
tredie Kobertavle, sier man nar mere og med alle Onlstcendighe- 

; i . der, at Kong Haagen Haagensons og hans Senners Indfeigle,som
' jeg tiender og har have for Hine, aleene bestaae i folgende Stykker: 

; r Et
•v «■■■;.. ... J? G . - ■ ■ '

«) Torf. P. IV. p. I2K,
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r! ? i.)': Et Seigl af Kong Haaqen selv, som findes ved ct Brev
< üden Aarstal paa Universiteters Bibliothek, men ril Uheld t den 
' Tilsiand, at just den Deel, fom stulde vise oö Kongens Vaabey- 

merke, savnes. , •/ ?. r

2. ) Et Seigl af hans Ssn^ Kong Haagen den yngre , som 
bevares i det Lybste Archiv hangende neden for et Brev af Aar 1250 
og hvori vel paa Bagsiden , som forestiller Kongen ril Hest, hans 
Skioldemart'e er at see, men saa forsiidr og ukiendeligt, at Man, kun 
nogenlunde forvisses om , ar en oprejst Love Har staaet i Skjolder, ikke 
i Midlen, men fremtradende fra den ene Side, og af denne Stil- 
lisig kan putte sig til, at han formodentlig har havt en Oxe i Fedder
ne. (See Tab. IL Fig. I.)

3. ). Et Seigl af Kong Magnus Lagabeter ved et Brev af Aar 
1265 paa-Universitetets. Bibliothek, hvor i det Skiold,. fvm Kon
gen til Hest har over den venstre Arm, tydelig sees en opreist Love 
Uden Krone, men som ingen Hxe synes at have eller i sin ligesom op- 
klavrende Stilling ret vel a-r kunne havr;

4. ) Et andet Seigl af samme Konge neden for et Brev af 
Aar 1278. i det Lydste Archiv , hvor Loven i Skiokdet over hans 
Arm, stiont ikke faa Uendelig fom i forbemeldte Seigl, lader sig 
rilsyne i samme Stilling og ligeledes uden Tegn til nogen -Sxe. 
(See Tab. II. Fig. 2.)

Ved intet af disse Seigl erlange vi. nogen tilstrcekkelig Oplys
ning i den Post, hvorom det gielder/.og de to sidste give endog ei li
den Anledning til at tanke, at i Kong Magnus Lagabeters Indfeig« 
le, og folgelig ligesaa i hans Formands, ingen Hxe fandtes endnu. 
Men da denne Mening, ikke kan foreenes med de vvenmeldte gamle 
Mynter, da, lige fra Magnus Lagabeters Dsdsaar af^ HxenS 
Brug, som strax stal vises, har varet saa bestandig og almindelig;

X 2 saa
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faa er jeg mere tilbeielig til at tror, at enten i Forstningen saa me
get af Hxen, fom Rummer og 'Levens Stilling tidobe, har voeret 
*t seer hans omtalte tvende Seigl§ eller og Stempelstikkerne ei havetro
et sig tilrttfaae Hxen anbragt i dem med nogen Tydelighed, og derfor efter 
Le Tiders Begreb, da Skioldemerker ei ansaaes med samme Hine 
som nu omstunder- ingen Betankning have giort sig om, ar lade den 
blive borte. At tale med mere Tillid herom, tilstcrder Trangen for 
Hielpemidler ikke. Dog efter Magnus Lagabeters Tid falder denne 
Trang og den deraf siydende Uvished og Forlegenhed paa eengang 

' ' bort. ' Om hans Senner og Eftermcend i Regieringen- Erik Pr«- 
stehader og Haagen Magnusien, giver ikke allene den allerede an- 
ferce Efterretning om de Norske Kongers crldste Jndseigle, 
faa og den tredie Kobertavle, noksom tilkiende, at i deresSeigl den 
Norjke Love bestandig Havde en Hxe i Kloerne; men at det samme 
og med tilstrcekkekig Grund kan siges om deres Mynter, viser den 
ferste Kobertavle, hvor Fig. 4. 5. og 6. tilhorer Kong Erik og 
Fig. 7. hans Broder Kong Haagen. Hvad de paafulgte Konger 
ringaaer, kan Sagen endnu mindre fettes i Tvik, og til.Overflod 
forekommer adskilligt derom i det folgende, Det bliver faaledeö en 
afgiort og unegtelig Sandhed, at faavel Erik Prcestehader og hans 
Broder Haagen, som deres Eftermand paa den Norske!Trone, har 

' stedse givet Loven i deres Baaben en Hxe i Fodderne, endskiont med 
megen Ustadighed i henseende til sammes Stilling, og Dannelse.

WW
Forandriu- Zkt opregne alle smaa Forandringer i denne Post, blev en lige- 

densellerSp^ «ndvcerlig som kiedsommelig Neiagrighed; jeg vil allene anføre 
ens Forn?og det 'fornemste. I Begyndelsen^ og i der mindste indtil Midten af 
Stilling, inb-"t)c£ siortende Aarhundrede, var Hxens l^kaft, (at domme efter de 
faaet^ o/ be-forekomne Alderdommens Levninger) bestandig lige; og 

omstisnt

x) Om tilforladelige taler jeg; thi udi tsfe eller idetMndsie upaalide- 
lige Tegninger og Koberstik baade afSeigl og Mynter- der hsre
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omsikisnt man siden begyndte at give der en Krumning, faa vedblev holdt sin n«r- 
dog det lige Skaft tillige med det krumme, endog under de ferjte ^***»<>*<3^ 

Konger af den Oldenborgske Stamme, til det efterhaanden ganske 
gik af Brug. Men herved er at mcrrke, at den kigeskaftede Hxe har. 
varet meget foranderlig , sårdeles i henseende til sin Skilling, som 
Stempelskicererne vare ligesom forlegne med, og at den findes anbragt 
paa/sire adffillige Maader:

1. ) I Lovens ene eller begge Fremfedder, som holde samme 
oploftet og paa Skraa, saa at Bladet oven til og Skaftet kil Siden 
naaer Skioldets Otani)r og Skaftet ligesom overskiares af Ven, 
naar Lsven holder sin Hxe i den ene Fremfod aleene og just derfor de
mere paa Skraa.

2. ) I begge Fremfodderne saaledes, at Loven holder Axen
(hvis Skaft gemeenligen er kort og som afstumpet) lige for sig eller 
kun lidt paa Skraa. v

Z.) I Levens Fremfedder og ene Bagfod, faa at han staaer 
aleene paa det sierde Been.

4.) I alle fire Fedder., saa at Leven synes ligesom at klavre 
op ad sin Hxe. '

.Den fsrste Maade seer man brugt paa Erik PrcesiehaderS . 
tvendehosfoiedeSelvmynter (1ab. I. Fig. Z.og6.) ogi samme Kon
gens Seigl som hcenger ved hans Breve af 1292.1297. og 1298. og lige- 
saa her ftemlcegges (Tab. III. Fig. I.) Den sindes og anbragt

36 3 i hans

til trettende Aarhundrede, moder os tit nok det krummeSxesiaft. See 
f E' om Resens og Wesiphalens-Afbildninger afKong Erik Prasteha^ 
ders og hans Broders, Hertug Haagens, Jndseigle, Efterretningen 
til den hosfoiede anden og tredie Kober tavle (LV. og V. Afdeling) 
Vist nok maae alt saadant holdes ,for uefterretteligt, helst da intet 
fligt af folgende Aarhundrede til 1350 forekommet, undtagen 
den hernedenforiNoteH til dennes ommeldte Tegning af et ved ^Her
tuginde Ingeborg Erikdotters Brev af Slår 1336- hängende Seigl.
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i hans Broders Kong Haagens Seigl af Aar 1322. (See Estere 
retningen til den anden og tredie Kobertavle, dens femte Afdeling) 
og ligeledes har den sidstes Dotter, den bekiendte Prindfesse Inge-.' 
borg, ferst Gemal til Hertug Erik i Sverrig og siden gift med Knud 
Porse, Hertug i Halland og Samsoe, bettent sig af den i et Seigl, 
Hvoraf Peringffiold ('ÄLttartal pag. 22.) har givet os en Afbildning. 
Denne Stilling, som viser Loven i fcerde med at hugge til, var ellers 
heldig nok udtcenkt, 02 falder bedre i Sinene , end nogen af de an
dre; men ikke desmindre synes den snart at vare gaaet af Brug.

Den anden Maade at anbringe den ligeffaftede Hxe paa, 
blev meget mere vedtagen. Den stilles herhos for Aine paa den 
gamle Mynt Tab. I. Fig. I. og paa en yngre, fom horer Kong 
Haagen, Erik Prcesiehaders Brodér og Eftermand, til, fammest. 
Fig. 7. faa og paa Bagsiden af et Seigl, han har betient sig af 
i. Aarene 1192. og 1293. mene han var Hertug endnu Tab. IIL 
Fig* 2. Ligefaa holder og Loven sin Oxe i to andre Seigl, der 
sindes brugte af ham som Konge, det ene, paa. hvis Bagside dette 
Vaabenmerke sees i et stort Skiold, i Aarene '1308. og 1313. og 
det ander, hvor samme viser sig i et mindre Seigl, trykt bag paa 
det sterre, i Aarene 1321-1313. (see Efterretningen til den anden

- eg lredie Kobertavle, dens sidste Afdeling); saa og i et Indseigl 
Hos Peringfkiold ('2Ettart. pag. 22), som tilhorer hans Broders 
Kong Eriks Dotter Ingeborg, Gemal til Hertug Valdemar i Sver
rig, og paa Bagsiden af det Seigl, hans Dotterfon og Efterfolger 
Kong MagnusSmek har brugt, som Konge i Norges), ril sineBre-

' ve

JÖ Z en Bevilgnmg til Hansestwderne af Aar 1343. som lases i Hr. 
Domprovst Dreyer's Specim. Jur. kubi. Lub. fiftente pacht & pri
vilegia circa jus naufragii pag. CIV. og i Torf. Hift. Norv. P. IV. 
p- 459. (endstiont hos denne under det efter hans egen Advarsel 
urigtige Aarstal 1393) kalder Kong Magnus dette Seigl figillum 
no ft rum regni Norvegie, for at stille samme fra det til hans Svem 
ste Breve bestemte Seigl.
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ve af 1325.1327. 1333. 1AZ8.1339-1343* T349* W stere, hvor
af .en god Deel ligger paa. Universiteters Bibliothek. Den ved 
sal.Langebek beft.rgede Aftegning kan ventes t Kober stukken i.Dania 
diplomatica, med alle andre, fom af hans Samlinger til be
meldte Vcerk i dette Skrift anftres. Imidlertid er et Trcesnit af 
dette Seigl at fte i Nertelblatts historisch-diplomatische Abhand
lung von dem Ursprünge der.Stadt Rostock Gerechtsame 
%) neden for et Brev, som intet Damm har, men henfores af Ud
giveren til Aaret 1351; thi at denne Afbildning, Forsiden saavel- 
som Bagsiden, stal vcere just det samme Seigl, som Kong Magnus 
brugte i de foregaaende Aar 1325 — 1349. er jeg ved noiagtig 
Sammenligning bleven forvisset om. I saadan Skikkelse moder 
den med -Axen bevcrbnede Love os igicn i Dronning Margretes Seigl, 
som sal. Langebek har funder brugt af hende i Aarene 1375 og 1376. 
just det, hvoraf en los og i henseende til det Norste Skioldemcrrke 

, ganste uefterrettelig Afbildning med hosfoiet Aarstal 1377. findes 
paa Reftns anden Kobertavle bag ved Kong Frederik den andens 
Krenike.. Endnu i Iemtelands Seigl, hvis Bevaring vi stylde 
det Danste Magazine), sees Loven og Hxen i famme Skikkelse; og 
hvor lcrnge man udenlands har forestillet sig der Norste Vaabenmi?rke 
saaledes, vifer den bekiendte Franstmands Vulfon de la Colom- 
biere 1644. Udkomne Science heroique , hvor han giver den 
Norste Love en ligestaftet Äxe, lidt paa strå a , i Fremfodderne 
aleene, og intet af den krumme Hellebard vecd at sige £)♦

Den tredie Maade (at Loven, staaende paa een Fod, Holder 
Kxen i de tre andre) haves for Øine paa de to gamle Mynter Tab. L 

' - Fig.

r,) In Append. Documentor. p. XLIV, '
a) VI. Bind p- 235.

See Kobersiikket p. 23$. Beffrivelftn paa foregaaende^ide er den
ne: Le Roy au me de Nofvegue, de gueules atJ ly.on d’orcouronné 
de mes me, tenant en fes pattes line bacbedanoife d’argent,
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Fig. 3. og 4» af hvilke den yngre er Kong Erik PrcestehaderS, og 
kigesaa paa Forsiden af hans Broders, Hertug Haagens Seigl af 
1292 og 1293. (Tab. III. Fig. 2.) Samme Maade finder- jeg 
fremdeles brugt af den ovenmeldte Hertuginde Ingeborg, Kong 
Haagen Magnussen den Mldres Dotter, i to forffiellige Jndftigle, 
detene (besiaaende af tre i en Triangel sammenstillede Skiolde, hvert 
med sit Merke,) neden for et til St. ^lgnetce Kloster iRostild udstedt 
Brev af 1336 c); det andet (fire i en Qvadrat sammenstillede fir
kantede Skiolde med deres Merker, et Hoved i Midten) under 
irende Breve, eet af 1340 paa Universitetets Bibliothek og de to 
andre (af 1346. og 1352.) i det Kongelige Geheime Archiv;

Af de to sidste Konger for Len Calmarste Forbening , Haagen 
og Oluf, Faderen t hans miltdrs Seigl eller Secreto og i det mind
ste eller saa kaldte Signeto, og Sonnen i Hans Majestets-Seigl;

Af Dronning Margrets l hendes Seigl til Norste Sager, 
Hvorom mere bliver at sige hernedenfor, og endelig

Af Kong Erik af Pommern i et Jndfeigl af Aar 1398, af- 
. teglet til Dania diplomatica, og i et andet af 1403, Hvoraf Resen 
har meddeelt et Koberstik paa hans tredje Tavle med de Danste Kon
gers Vaabner.

Den sterde Maade , som Oxen med lige Skaft findes an
bragt paa, (den nyeste af alle, som det synes, og vist nok den mindst 
naturlige,) har man for Oine paa tre Norste Mynter, Hvorafto, 
sster Paastriften, tilhore Kong Hans, og den tredie, en Bracteat, 

vel

♦) Af dette Seigl findes to forskiellige Tegninger i det Geheime Archiv- 
- I den ene, som er besorget ved sal. Klevenfeldt, har Loven en ' 

krum Hellebard i alle fire Fodder, men i den anden er Axeskaftet 
lige og holdes af Loven-t tre Fodder. Jeg folger denne, -da jeg ei 
kan negte, at den krumme Heüebard i <t Seigl af Aar 1336. er 
mig noget mistænkelig.
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vel og er flagen af ham eller maaskee af hans Fader Kong Christians. 
(See Tab. I. Fig. 8. 9 og 13. med Forklaringen). Denne Positur 
forekommer og i et Seigl, som hans Broder Kong Frederik I. har 
betient sig af, forend han kom paa Tronen, og endnu som udvalt 
Konge til er Brev af 1524.

Al denne Forskellighed i den ligefkastede Hxes Stilling an- 
gaaer det Norffe Vaabens Skioldemerke. Oven paa Hielmen 
var Lovens halve Krop kun tilsyns, strå det blev en Fornodenhed at 
give ham sinStridoxe i Fxemfodderne eller den eneFremfod d). Det 
samme gielder og om Overdelen af vor Norske Love, som i Erik 
Prcestehaders og hans Broders Haagens Andfeigle, der forestille 
dem ridende, er anbragt paa begge Sider af Rytterens opstaden
de Krave og ventelig paa Hastens Hovcdsmykke; og ffient i disse 
Indseigle Lovene for og bag paa Hastedakket vise sig gansse, saa 
holde de dog ligeledes deres Hxer i Fremfodderne alcene. (See de to 
sidste Afdelinger i Efterretningen til den anden og tredie Kobertavle, 
og den tredie Tavle selv.)

Saaledes have vi noksom betragtet den ligestaftede Hxe og dens, 
forfikiellige Stilling. Ät den krnmstaftede er meget yngre, er alle
rede anfsrt. Det forste tilforladelige Epempel paa dens Brug, 
som jeg hidtil har fundet, falder i Kong Haagen MagnussenS, den sid
stes, Tid. Efter denne Herre er et Stykke af et Seigl tilovers, som sal. 
Langebek £ar ladet aftegne og hvor man i et Skiold, heldende til 
Siden og bedcekket med en kronet Hielm og dens Hielmdcrkke, bliver 
den Norske Love vaer med en noget krum Stridoxe i alle sire Fodder.

- ' Ligesaa

2) See i Hertuginde Ingeborg Erikdotters ovenmeldte Seigl hos 
Perlngstiold p. 20. det Norste Vaabens Hielm, med sitHielm- 
tegn, ved hendes Fodder. Samme Hielmtegn (ikke at regne nogen 
Forstiel i Smaating) findes og i Kong Haagens, den sidstes af dette 
Navn, herovenfor omtalte mindre Seigb(8ecieto); hvorimod 
i hans mindste ©cigt (Signeto) ingen Fitrrduste sees, og kun 
Loven med Äxen viser sig oven paa den kronedeHielm.

Nye Saml. I. 25. P '
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Ligeså ahar i Dronning Philips's Seigl neden for et Brev af 1420, 
i Droftning Dorotheas ved hendes Breve af 1448* 1470. og 
1492, og i Kong Karl Knudsons, brugt 1452» og 1456. e) Hxen i 
Norges Vaabemnerke et krumt Skaft- Og det famme gie Wer 
om alle Kong Christian den istcs og hans Efterfolgeres Seigl 
og Mynter (de faa ovenmewte undtagen); faa at den krumme 
Hellebardes Brug just fra den Oldenborgske Stammes Tid er 
bkeven aunmdckig- Dog var t Begyndelsen, og endnu jevnligen 
under de forste Konger af dette Huus, Hrestaftet kun lidt boiet 
eller krummet, faa at Loven ei, fom nu, stod opreist paa dets ne
dre Deel og holdt den ovre i Freinfodderne, men syntes ligesom at 
gane eller klavre op ad det.. Saatedes er dette Skaft at see i Kong 
Hansis, hans Dronnings Christines og deres Ssnners Francisii og 
Christian den Andens Vaa bener, font ved Resinii Udgave af sidst- 

' bemeldte K«tgeS geistti-ge og verdslige Lov findes t Kober stukken efter 
disse hsie Per foners Monumenter i Graabrodre- eller St. Albani 
Kirke t Odeusi, hvor deres Levninger hvile- Endnu paa tvende 
Sokvinynter af Kong Christian den Illdre, udproegede 1546. (den 
«re en Species eller paa den Tid faa kaldet Guldengrvfchen og den 
anden en Trediepeet Species, begge i Hr. Iustitsraad KollesSam- 
Kng af Norste Mynter) er Hellebarden lige fa a bestaffen; og kan det 
derhos ansies forø, noget besynderligt ved deur, at Loven ikke hol
der fin Hellebard med begge Fremsedderne, men den horre kun er 
tuer ved at bersre fammes sverste Spids paa den storre Mynt, og 
paa den mindre virkelig corer ved dem

§. v.
Vaabentts, Saa meget har jeg kundet udfinde om det Norsse Vaabens 

sierdekesHeF Opkomst og fvrssiellrge Bestaffenhed i celdre og uyere Tider. 
lebardensM-

e) HosSOeffer^elleAn58vec.Inll§nidus1gK. C,Fig. XlI. titx-9i.hvvr 
Lsveu hTldende ftem over holder det krumme Skaft i Frerøfsdderne 
aleene, og rkke naaer detmedBag fooderne. J denne sikre Positur fees 
han og i Kong Christian den Andens Seigl sammest. FiZ. XIII.x
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Jeg kommer nu til mit Hovedmaal, til dette Vaabens Oplysning og tydning. M 
Udtydning ned Historiste Hielpemidler. Loven behover jeg ikke at 
opholde mig ved. De sieeste Europceiste Konger har optaget dette Bxeflnttesaf 
modige Dyr i deres Baaben, uden Tv il for'at tilkiendegive dermed, dens foxste 
Ut De lignede det i Styrke og Tapperhed. Ferus ut leo, Hedder 
det om Kong Sverre i hans Herovenfor auferte Seigl. Men Hel- mere i) med 
lebarden? — Det er sirst den, Hvorved den Norste Love stiller sig de forrige Ti- 
fra alle andre og Hvis Forklaring det gielder om. Dog er Verenge Skyts^ 

allerede banet os dertil, ved det vi Have seet, at den nu krunnue Hel- helgenes Bil- 
lebard l Ferstmugen Har Havt og siden lange beholdt en anden Dan- eller 
nelse, og forestillet en ordentlig Strid -Axe saaledes som den brug- /'Dråbener, 

tesi gamle Dage. Ved denne Omstændighed vil enhver, som har Indser g le, 
en mere end almindelig LceSning i Fædrenelandets Historie, naar Eannere rc. 
Han tanker sig noget om, let fsres paa den Tanke, at Hellebarden 
vel kan betyde Kong Oluf den Helliges Sz'e og ixrre ind
lemmet i det Norffe Vaaben denne Nordmandenes Apostel 
f) og Patron og Nordens forste og ypperste Martyr til 
Mre. Jeg sinder og virkelig, at den lerede Bistvp Jens Birche- 
rod i Hans- Utrykte Diflert. de Daniæ Inlignibus allerede, og just 
i famme Anledning, er falden paa denne Mening. Bipennis qvi- 
dem (faa striver Han i det 4de Capitel) ut plurimum Leoni Norva- 
gico in Inlignibus jungi folet, q vando qve tamen ejus loco fem- 
rim huic Reges Norvegiæ {in memoriam for fitem S. Olai) appofu- 
iffe ex luperftitibus qvorundam figiliis iiqvet. Det kommer da 
aleenean paa ar bevise det, som Bircherod kun formoder, og faae 
det bragt til en Slags Vished. I de fremfar 11 e Tider var det ikke
aleene en almindelig Vedtcegt, at anbringe Frelserens Navn, Bil
lede, Hoved «ller sigmlige Lignelse g), og fornemmelig Korset,

Y 2 hans

f) Doflor, prædicatorSt ApoftoliisNoricorum, hedderhan Hos Matthxo
Weftmonaft. ad a. 1030.

g) Helst fom en Agnus Dei eller pafchalis, det er, et Lam, med eller
uden Straale --Glands om Hovedet, der holder, til Opstandelsens 

_ Tegn,
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hans Lidelses og den christelige Troes Tegn, overalt hvor det med 
nogen Rimelighed kunde stee, i sier paa Mynter, i Sigiller, Ban
nere og Vaabener; men da hvert et Rige, og som oftest hver Pro- 
vints, Stad, Flek, Laug, Gilde eller Slcegt, (ikke at tale om 
Kirker og Klostre og deres Prcelater og Dom -Capiteler) havde givet 

\ sig under Maria, Christi Moders, Johannes den Doberes, en 
Apostels, Evangelistes eller-anden Helgens sirrdeles Bestiermelfe, 
faa var den samme symbolists Dyrkelses Maade ogj meget sirdvan- 

, lig i henseende til disse Skytshelgens. Exempler derpaa mede os 
allevegne; jeg vil indstrcrnke mig til dem, som komme -min Hen
sigt ncrrmest, eller og angaae vor hordens gamle Brug i dette Tik- 
fcelde. Stvrfyrstendommet Moscov blev af faadan hellig Enfoldig
hed betegnet ved St. Isrgen til Hest med Dragen under ham; som \ 
endnu fees af der saaledes merkede Sfiold paa Aknens Bryst i det 
Keiserlige Russiste Vaaben. I Venedig, som fra Arilds Tid Har 
havt Evangelisten Marcus til Patron, er Stadens og Republikens 
Skioldemerke den ham tilegnede vingede Love, med en Bestraaling 
om Hovedet og en aaben Bog, hvori de Ord: Pax tibi Marce, Evan?
gelifta meus, i Fremlabbene. Over det Franste Vaaben styveret 
Baand, fcestet til den med Lilier bestroede Kongelige Banner, og 
Merket med de Franstes gamle Feltstrig: Mont joye; St. Denys; 
(thi paa Rigets Banner, den faa bersmte Oriflamme, som ellers og 

kaldtes

Tegn, en Seiers-Fane merket med et Kors. Et saadant Lam 
(uven Bestraaling) fatte Kong Ludevig den Hellige i Frankerig og 
hans Efterfslgere paa visse fordum meget gicrngse Guldmynter, 
som derfor kaldtes Aignels eller Moutons d’or. Le Blanc des Mon- 
noyes. de France p. 168 -iyo. 216. it. Prolegom. p. IV7. At dette 
Lam og findes i Bispedommers, <Jt<rders og adelige Vaabener, vise 
Exemplerne i Speners Op. Herald. Part. I. p, 250. Hos o.s er 
Guds-Lammet i Vesieraas Bispedoms Vaaben bekiendt af det 
Dansse Mag. T. VI. p. 257. og det, fom "Assens Bye har til sit 
Merke, af den Dansse Atlas Tom. Hl. og hvo af vore Lande 
kiender irke det Gullandsse og Visbysse Lam af Mynterne, 
h^orpaa det sees, eller i det mindste af det fnldstcrndige Kongel. 
Dansse Vaaben, som det var brugeligt i forlige Lider?
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kaldtes Banniére de St. Denys og gienueS i Klosteret afsamme Navn, 
vil jeg ikke beraabe mig, da det var uden Merke og aleene af brand- 
guul Farve). De fra det Kongelige Franste Huns nedstammende 
mcegtige Hertuger af Burgundien havde Apostelen Andreas til Pa
tron , og ligesom deres Feltstrig vav: Mom joyc, St. An dried, fa a 
viiste sig og i det Burgundiste Banner et saadant Kors, fom 
man stal have fcestet Apostelen til Z>); og derfor kaldes Sk. Andr.eas- 
eller Skraa- Korset i heraldiste Beger ogsaa det Burgundiste. * 
Samme Kors var i de borgersige Krige under den strebelige Konge 
Carl den VI. det Burgundiste Parties Kiendemerke. Endog Pra;- 
stene bare dette Tegn, og naar nogen af dem havde et Barn at debe, 
viiste han sig fom en cegte Bourguignon, ved at korse det paa straa. 
Skotlsenderne dyrkede den samme Apostel som deres Bestytter, ut 
Deum tutelarem, siger Buchananus /); og omstisnt vi ikke just kan 
lide paa den celdste Skotste Historie- Skriver Hektor Boethius, naar

- han fortcelleros^), a!i Anledning afen Seier, som de veh/ApostelenS 
Hielp vandt over Engellcenderne i en Konge HungyS Tid , de Skot
ste og Pietists Wdelinge giorde det Lofte, at de og deres Efterkom
mere vilde bruge et St. Andreas-Kors til Banner, faa tit de dro
ge i Ledingsfcerd; faa bliver det dog en paalidelig Sandhed, ar det 
Skotste Riges Banner var saaledes merket dets Patron til 2Ere. 
Vel sinder jog i Andersons prcegtige Vcerk: Seledus Diplomatum 
& Numismatum Scotiæ tdelaurus, intet Merke i de Bannere, som 
de Skotste Konger Duncan, Alexander den I., David den I.-, 
Malcolm den IV. og Wilhelm fore i Haanden 7 paa Bagsiden af 
deres Jnbseigle, og i de senere Kongers Sigiller indtil Dron
ning Maria er ei nogen Banner at see /). . Men,uden Tvil har man

P 3 giort
6) Efter Dlondels'-^llerk. Geneål. Franc. T. I. fol. LXVIL 2. Vni< det 

rodt, og blev derefter optaget af Kongerne i Spanien, som sta»m 
mede ned fra det'Burg'.r-rdisse Huns paa Qvinde Siden-

,) Buebanan. Hift. Scot. Lib. VII. pag. in. 220.
7i) Booth. Hift. Scot. Lib. X. fol. 190.

' I) See l deftne- Theiåuro IV. VIII. XII. XXII. XXIV. XXVl< og
XXVIII. Kober-tavle. '■ — < - . :
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Hiort Forstiel imellem Kongens og Rigeis Banner i Skotland lige- 
A saavel fom i Fpankerig, og til min Hensigt kan det vcere nok, at udi 

og efter bencevnte Dronmngs Tid den Skotste Banner, merket med 
et Sk Andreas-Kors, forst med en Krone paa Midten og derefter 
Aden samme, viser sigi alle Kongers Ivdsergle lige indtil det Skot
aste Riges Forening med det Engelste under Dronning Anne 
End meere: Allerede mod Enden af det trettende Aarhundrede be- 
lienre sig de sex Skotste Herrer- som foreftode Riget efter Kong 
Alexander den llldies Ded, af folgende l^ejgl: Paa Forsiden den 
opreiste Skotste Love med scedv a ulig I nd fatni n go g denne Omstrift: 
SIGILLVM SCOTIE DEPVTATVM REGIMINI REGNI. 
Paa Bagsiden Sr. Andreas scestet til sit Skraa- Kors og i Randen: 
ANDREAS SCOTIS DUX EST ET COMPATRIOTIS «). 
Saa findes og under Roberterne , som regierede i det fiorteude Aar- 
hu udrede- og derefter indtil den Starsforandring, hvorved Prinds 
Wilhelm af Oranien kom paa Tronen, Apostelen paa sit Kors, eller 
meddeti Haanden, men som oftest, og efter Jacob den Ildens Tid 
bestandig, Korset aleene, snart med on Krone paa Midten, snart 
uden samme, paa mangfoldige Skotste Mputer og Skuepenger o);~ 
ikke at tale om Tidsel- eller- Sr. Andreas Ordenens Tegn, som 
ogsaa oar og endnu er den korsfcestede Apostel. I Sverrig (thi vi 
'maae tm ogsaa komme tit vor Norden) brugte Kong Albert et Sigill, 
Hvori man seer ved Siderne af Vaabenet tvende Hoveder, (uden 
Tvivl Erik Iedvavdsens og Bistop Henriks, SverrigeS og Finlands 
Patroners); p) og i det MajestcetS - Seigl eller faa kaldte Rigers 

Klemme
«i) SannnestedsTsd.LXXXVHI. xS'-XClX. SeeogTab. CLVII. hvor 

denne Banner ligesaa findes paa een af Jacob den VItes Skuepenger.
*) Ogsaa dette Srigi er afbildet i Andersons Merk paa den XXXVill. 

Kober tavle.
e) J sammeThdåuroCLII- CLVI. CLX. CLXI. CEXIVogCLXXIII 

Kobertavle. See og om St- Andreas Billede paa en stor Guld- 
Medailleaf Jacob III. Corrigenda Lc Aääen da efter F ortalen.

j>) Scheffer .de Regni Svec. Infignib. Tab. B. Fig. io- ad p. §9* St.
Henrik, Bistop i Üpsal , hialp" Kong Erik til at omvende Finner- 

* neA



C, Det Norffe Vacibens Opkomst og Forandringer rc. 175

'J ■

X

Klemme, som under Kong Erik af Pommern og alle hans Efterø 
mcend t Uniones Tid örugtes til deres Snenske Breve, staaerpaa 
Bagsiden bemeldte Konge Erik Jedvardftn, med de Ord i Randenr 
Santivs ericvs svevorvm gotliorvm rex, Sigillvrø regni Svede qj. 
Den samme -Konge saaes i Rigets Hovedbanner , fom bevnredes 
i Upfal og. kaldtes Sk. Eriks Banner. Saa findes og hans Navn 
og Billed, eller een af Dcelene, paa mangfoldige af Stauderne ester 
Karl Knudsens Dsd og siden af Steen Sture den Mldr'e, Kong 
Hans, Svante Sture, Steen Sture den Pugre, Kong Gustav 
Vafa og hans Ssnner Erik XVL og Johan derr Hide , eller i de
res Tid af Stokholms Stad og anyre Svenske Kisbsteder flagne 
Penge, som derfor kaldtes Patron-Mynter f); og endnu har 
Stokholm St. Eriks Hoved t sir Seigl 5). Blant Sverriges 
Dronninger har Heilvig, Gemak til Magnus Ladekaas, i sit 
Seigl ladet sig afbilde pan Kune for Maria med Barnet/-) og 
i fa mure Skikkelse ere de Danffe Dronninger, Mechtild, Kong . 
Abels , Margrete, Kong Ehristopher den Istes og Agnes, Kong 
Erik Glippings Efterleverske, forestillede i deres Indstigle, hvis 
Aftegninger glemmes blåne Sigillerne ril Dania diplomatics

■' [ ■■■ s ' >

ne, og dræbtes nogle Aar fsr ham Hans Navnstaaer omkring 
de tre Kroner paa enMynt, flagen i Abo, hys Brenner Thefaur. 
Nu mm. S veo go cb. Tab. XII.

q) Scheffer. i bid, p,85-87- cum Tab.B.-Fig, g- Permgsswlds ZEttavtak 
; ‘ p. 55' og fornemmelig hans blonnmo U Iler ak. p. 55, hvor ogsaa 

paa den fslgeude'Side udfsrligen handles om S-Eriks Banner.
?■) Scheffer p, 152. 164. 172. cum Tab, G- Fig. 31. 33. & 1 abv H. 

Frg. 40. Brenner p. 34 - 57» paffnn,, med tilhsrende Kobertav- 
ler, fan og pv 80 og 105.. Berchs Bestristling sfwer Swenffa 
Mynt p. 31 - 35- 37- 39- 47- 5i' 53-  . u

j) Dalin Swea Rikes Hist- II.Delen p. 117- Cz) Et faadant Setgk 
gf 1421. har sal. Langebek ladet aftegne;; og ligesaa Skeninge 
Stads tvende Indseigle, hvori Marin med Barnet,, og toWad- 
siena Stads Sigiller , hvori den hellige Brigitta-

t) Peringstiolds ZEttartalp. 75. -
«) I samme Stilling sees og Sophie, den Slesvigffe Prindses Ertks 

Gemal, i hendes Seigl hos Hojer aff Contin, Alb. Stad. p. 107.
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I denne Samllng er og Kong Christian den IstetP storpSeigs at fin
de, hvori man feer over den fidde^e Monark Maria med.Barnet 
i Midten og en Konge paa hver Side, den ene, (fom det synes,) 
med et Sverd i den hoire Haand, og den anden med en Palmegreen, 
eller maaffee en Lilie paa en lang Stilk, i den venstre. . Og fte vi 
hen til enkelte Stader, Landffaber, Herreder og Distrikter i Dan
mark Dg Holsteen, saa finde sig Exempler nok paa Vaabenmerker 
antagne og brugte Steders eller Egnens Skytshelgen til Mre. For 

' at undgaae Vidtleftighed, vil jeg i henseende til Hertugdommene hen
vise til Westphalens Monumentis Ineditis oc), og, hvad Kongeri
get angaaer, holde mig aleene til Kiobstederne. Blant dem havde 
Ribe, Sabye og Tistcd under Pavedommet Maria med Barnet 
i deres Indseigle; Holstebroe St. Jörgen? Hisrning St. Cathrine; 
Ringsted St. Knud Hertug, og Odense St. Knud, Konge i Dan
mark; og alle, Ribe undtagen, fore samme Vaaben endnu)/). 
Odenses tvende Stadsseigl fortiene i far vor Agtsom hed. I det 
storre har Kong Knud en Fane med en Lilie udi, ,i den hsire Haand 
vg kigesaa imellem Fodderne; i det mindre viser Lilien sig aleene, 
med tydelig Hensigt til Stadens Patron, som og tillige var Stiftets, 
og derfor saavel paa Bispernes som Stadens Mynter findes betegnet 
ved en Lilje. Saaledes feer man og i Nestveds gamle Stadsvaaben 
tvende Nogler paa Kors;, et Merke, der vist nok sigter til St. Pe- 
Der, Indvaanernes Patron, som deres stsrste og aldste Kirke var 
tilegnet 2). Og paa samme Maade blev Risten i Skagens Byes 
Vaaben antagen til. at bemerke Indbyggernes Tillid til St. Lauren
tius, 'Steders og Kirkens Skytshelgen #); ligesom og denne an- 

dagtige
x) Sardeles Tom. I. Tab. C. og E. Tom. HI. Tab. U. ad p. 550. 

Tab. Y. ad. p. 559. Tom. IV. Tab. 27. ~
Ribes fordum brugelige Seigl sindes hos Terpager Rip. Cimbr, 

p- 593- og ve svrige her benawnte Danste Kisbsteders Indseigle 
paa S obertoolene t Atlas Dani$, som forestille deres Grundtegninger. 

«) See Danste Magazin. T. VI. p. i6i. ;ogj jAtl. Dan.
T. III. p. 98.

» a) Atl. Dan. T. V. p. 212.
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dorgtige Overtros harvcrret Aarsag i, at Erkebisperne i Lund, hvis 
Domkirke bar samme Helgens Navn, lode fette en Rist paa deres 
Mynter, og at Lundens Flek i Dyrmersten har taget den til Vaa- 
benmerke. Var det nu i hine VankundighedS Dage en f^a vedta
gen Dkik, at giere Merkerne i Vaabener og Bannere til Tegn paa 
den andcegtige Hengivenhed og Tillid, man meenre at'stylde Landets ~ 
etter Steders Skytshelgen, hvi stutde da de Norste Konger ikke ret
tet sig heri efter andre Fyrsters og Herrers Exempel? Hvi stulde 
Hxen i deres Vaaben ikke ligesaa vel hentydes til St. Oluf, Rigers 
Patron", paa hvis Trone de fadde og hvis Slcegtninge de giorde sig 
en TEre af ar voere Æ), som Skraa-Korset i den Norste Banner 
unegtelig sigtvr til Skotlcendernes Bestytter, Apostelen Andreas? 
At Loven har faaet den hellige Hxe i Kloerne, er uden Tvivl steet, 
fordi denne Maade at forege Vaabenet paa syntes den nemmeste og 
noget noer den eneste paa en Tid, da man endnu intet vedste af fam- 
menfoiede Skiolde eller flere Qvartere i eet Skiold, ei heller af 
Hielmtegn eller Skildtholdere. Endog i senere Tider har man saale- 
des givet den gothiste Love over den store Rigs-Sals Trappe paa 
Stokholms Slot en Fane, med 6tant Kors udi, at holde i den ene 
Fremfsd c); og naar Loven moder os iVaabenbsqer nu med en Kalk, 
nu med en Nogle, nu med en Munkehette over Hovedet, faa kan vi 
neppe tvivle, at jo disse Skioldemerkers Oprindelse maae henfsres 
til nogen geistlig og audcegtig Hensigt.

§. VI. * - 7 '
Dog vi vil komme Maalet ncrrmere, og vende os til de Grun- 2) Med Ex- 

de og Beviisligheder, Hvorved den fremsatte Menings Rigtighed 
paa en mere fserdeles og tilforladelig Maade stadfæstes. St. Olufs som" angE 

Navn
t) -Beati Oliivi confanguinei noftri, patroni Lc defenforis Regni Norve- 

gie rpetialis, hedder det udi Stang Haagen Magnussens Brev af 
Aar rzro. ide af Hr- Thorkelin udgivne AnalefL ad JusPubi. 
& Feud. Norveg. p. i i i. .

#) Scheffer de Regni Svec. Infignib. p. 21g. cum. Fig. Lit. L.
røve Saml. I B. ' 3
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G.Olufifær, Navn og Billede paa Trondhiems Erkebiffoppers Mynrer og i an- 
med^Oren i gejstlige Stiftes inden og uden Norge og deres Prælaters Ind- 
LrondhieinS fergle, kan vi for Kortheds ffyld gaae forbi. Noget mere gier det 
KirkeLogEr^ nl Sagen, at ikke aleene i Trondhiems fordum brugelige StadS- 
^pedoms Seigl Kongen med en Vegt-Skaal vist nok ffal være St. Oluf d)v 

v ' men at han og fees med en Hxe, hans sikre Kiendemerke, i Haan

den, i den.Skaanffe Kiebsteds Skanors 8ecyLro, som det er brugt
• - rit ef Brev af Aaret 1410. og i to aridre Svenffe Byers, Norks- 

pings og ThorSærgeS, gamle Stadsfeigl, det fsrfte af 146^ det an
det af 1438 e). Dog ogsaa dette vil vi ikke opholde os ved, for 
faa meget'snarere at komme til Hovedposten, som bestaaer deri, at 

' Okufden Helliges-Oxe ogsaa undertiden findes aleene og uden hans 
Billede^ faavel i Vaabener og Sigiller fom paa Mynter, og i disse 
Tilfælde unegtelig har sigtet til hans Dyrkelse og '2Ere. Et tydeligt 
Beviis derpaa giver eet af de Indseigle, som hænge under et Brev 
af 1344, hvorved Kiobstederne og menige Almue i Norge samtyk
kede, at Kong Magnus Smeks yngre Son, Haagen, ffulde 
vcere Norges Konge efter ham. I dette Seigl feer man udi et 
Skiold to -Axer paa Kors med en Krone over, og i Randerr er at 
let fe: S. CONVIVARVM. BEATI. OLAVI. DE HONAREI/). 
Saa ligger og paa Universitetes Bibliothek etiTrondhiem Aar 1333. 
udstedt Brev, hvortil en Endrid, Ptæst i Bakke Kloster næt ved 
samme Stad, har brugt et Seigl, hvis Merke er en Arm, (uden 

Tvivl
*0 See derom den forsie Anmerkning mod Enden af det hosfsiede 

Tillæg. . ' . ... ..
O Disse tre Indseigle, aftegnede ved sal. Langebeks Omsorg , glemmes 

idetKongeligeArchiv, ogmeddemSt.OlufsGildesSeigliThsrsær- 
qe, hvor Kong Oluf ligesaa er at see, med disse Ord i Randen:
S. CONVIVII. SCI. OLAVI. I. THORSARG.

/) -Hvad Sted i Norge ttONARLI (eller, som Langebek læste, NO- 
NAREI eller NORARLI) stal bemerke, kan jeg ikke udfinde. Geig- 
let er det sidste i Ordenen under Brevet, og svarer saaledes til 
Hordelalide Almue, som nævnes sidst i samme. Mueligt har den 
betient sig af dette Seigl i Mangel asset eget. Er det saa, da 
uiaae Stedet ffges i Hordeland eller nær derved.
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Tvil St. Olufs,) som udrekkeö nf en Skye og holder en Hxe lige .. 
for sig. Men meest merkvardigt og til vor Hensigt'magfpaatiggen- 
d< er Trondhiems Domkirkes og ErkebifpedommeS Vaaben, hvor- 
paa ikke ateene Hr. Iustitsraad Schomng har givet en Afbildning 
i hans Bessrivelfe over bemeldte Kirke, men som og, er at see paa en 
god Deel .Mynter, flagne i det Tidsrum fra i§i6. til'1537. af de 
tvende Erkebisper Erik Valkendorf og Oluf Lunge / hvoraf to her 
fremleggeS i Kober ((See Tab. I. Fig. ioogn.); ligesom og 
samme Vaaben i Breviario Nidrofienfi, som ester den forstcö Foran
staltning udkom i Trykken Aar 1.519, sindes anbragt til Zirat i endeel \ 
Begyndelses - Bogstaver. Her have vi et stort Kors, saaledes be
fat med tvende Hxer, at Eggene vende fra hinanden; og det er upaa- 
tvivleligt, at ligesom Korset horer vor Frelser ril, og synes at svare 
til domkirkens aldre og egentlige Navn Christkirke, saa derimod 
den, for Symmetriens ssyld, paa begge Sider anbragte Hxe har 
faaet Sted i dette Vaaben med Hensigt til St. Oluf, Kirkens og 
Stiftets Patron, hvis Legeme, med flere af hans Levninger, 
giemies fom en stor Helligdom i denne Kirke, fom og omsider af denne 
Aarfag jevnligen kaldtes St. Olufs Kirke og forekommer undep 
dette Navn allerede i det trettende Aarhundrede g). I et cirkelrundt 
Sigill, som Gauto, Erkebissop i Nidros og det pavelige Scr-- 
des Legatus, har brugt Aar 1489. og 1493, er bemeldte Vaaben 
noget anderledes indrettet. I dette Seigl, hvis Omssrift er: 
S. GAVTOIS. ARCHIEPISCOPI. NIDROSIENS. sidder Kong 
Oluf i en Kirke- eller Chor-Der, hvis begge Fleie ere opflagne, 
med sin Hxe i den herre Haand og et Rigsceble i den venstre, og paa 
Kirke-Muren neden for er et Skiold anbragt, hvori man feer en 
Stav, stillet lige op, dannet som et Kors paa den evre Ende, oz 
befar med de tvende Hxer paa Kors. I et aldre Seigl af 1458*

som

g) See Trondh. Domkirkes Bessr. ved Schsning i Anhanget p. 89. 
saa og Omstriften til Trondhiems Eapitels Seigl hernedenforiTik» 

z' krgget og der i fsrsie Anmerknmg.
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fom er den til Erkebiskop udvalgte Oluf Tronde's og, ligesom det for
rige, cirkelrundt, er intet Kors og kun een Axe at finde. Hvad 
man bliver vaer deri erM aria, med barnet imellem to Helgene eg 
undet hende et Skiold, hviö Merke er en Hxe, der staaer lige op^ 
saa at Eggenvender til den venstreSideog Skaftet oven og neden bers- 

- rer Skjoldets Rand. I Omkredsen l«ses: S. Ohvi. trøndm 
<IeF. nidr. I et Indseigl, som heenger under en «ldre Erkebiskop 
Okufs Brev, udstedt i Bergen XII. KaL Sept. 1352. (ét stort 
Oval-Seigk af redt Vox) viser sig igien Kong Oluf med sin Oxe, 
siddende i en Kirke eller et Kapell uden Dorre; mett da den nedre 
Deel af dette Seigk er borte, saa kan jeg ikke sige, om noget Vaa- 
ben og hvilket har vceret at see deri. B^ant Trondhtems Erkebi- 
specs Sigiller- som ellers ere at finde i det Kongelige Archiv og paa 
Universitetets Bibliothek, cr intet forekommet mtg, hvori man seer 
Hxen aleene, og kun ro med St. Olufs Billede uden tilfeiet Vaa- 
benmerke; det ene (under etBrevafigZZ.) Erkebiskop Aslaks, og 
Det andet (brugt i Aar 1387*) Erkebiskop Vinolds. Men derimod 
mode os atter de to Hxer med fravendte Egge (dog, Ligesom den em 
kelte i Erkebifikop Oluf Trender's Seigl, uden Kors) paa den alle
rede omtalte gamle Selvchynt (Tab. I. Fig. 3.), fom vist nok til
horer nogen af Trondhiems Erkebisper i Det trettende Aarhundrede, 
eg saakedes, efter alt Anfeende, viser os Stiftsvaabenet i sin ferste 
og celdste Skikkelse. Er nu. den i Erkebispedommets Vaaben snart 
dobbelt, snart enkelt anbragte Hxe^nncgtelig St. Olufs, og var 
han, som hvermand veed. Rigets Skytshelgen saavel som Stiftets, 
hvi fieulde Axen i Kongernes da brugelige Vaaben et og fa a hol
des for dette ham egne Merke, fom den har en saa fuldkommen 
Lighed med? Sårdeles vcrrd at agtes paa_er det herved, at just paa 
samme Maade Andreas-Korset, som vi herovcnfor har fundet iden 
Skotske Banner, ogsaa forekommer i de af Anderfon fa) meddeelre 

' ' Ind-

See den hundrede Kobertavle i hans Thefovto Dipi. fy Numism. 
Scoti».
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Jndstiqle, ■ fom i de «ldre Tider ere brugt# ved Domkirke« og Stiftet 
i St. Andreas; en Stad, dber fordum har varet det fsrste og for
nemste Vifpe- og siden Erkebifpe-Soeve i Skotland, ligesom Trond- 
hiem i Norge.

i i

Tik ydermere at bestyrke denne Slutning, oz gansi^e at af- z) Med K. 
giere en Sag, font nu allerede hax fan meget for sig, blives det kuns Oluf Haa- 
nodigr endnu > at kalde de Alderdoms-Levninger til Hielpssssom vise Mynt^l v^r» 

i sier, hvor hellig og hcrderlig St. Olufs -Øjre har vieret i de frem- paaHxen sees 
farne Norske KsNgers Hine. - To Stykker kan jeg til Den Ende kun a l e e n e, o g 
anfere,' men de ere og faa beffafne, at deretz Bekydenhed endog vil Margretes $ 
overgase mine Låferes Forventning. Den ene er en liden Nor^Geigl til 
Selvmynt, vist nok af Kong Oluf, Dronning Margrctes Son, Norste Sa- 
paa hvis ene Side fees et kronet 0, med Omffrift: SANTVS ^Vber to»1? 
OLA VVS, og paa den anden i et Skiold enHxepaa tvcrrs, medHaanden. 
disse Ord: MONETA NORWEL Dette Stykke, .som findes 
herved afbildet (See Tab. I. Fig. 12.) er en ypperlig Att- 
tiqvitet i sir Slags. Ei aleene er det den «ldste Norske Mynt, 
man hidindtil veed af, hvorpaa den hellige Olufs Navn er at 
finde; thi de andre Mynter med dette Navn, baade Kdngelige og 
Trondhiems Erkebifpers, (Tabi L Fig. id. n. 13 og 14. med 
Forklaringen) ere flagne ndi eller henved den Oldenborgfike Stammes 
Tid. Men, hvad os er meest magtpaaliggende, den er og den ene
ste -hidtil.bekiendte Kongelige Mynt, hvorpaa Hxen viser sig aleene. 
At Kongen felv har ladet den staae, og Hxen saaledes maae vrere 
tagen af Rigets Vaaben, sees klarkigen af Paaffristen : MONE'f'A. 

NORWEI. fom losses omkring Hxen og giprde denne Mynt gyldig 
og gangbar over det hele Rige. 'Man veed desuden, at Fyrster og 
Herrer kode sig i forrige Tider ofte noie dermed, ak anbringe en Deel 
afderes Vaaben paade til almindelig Brug bestemte Penge, helst paa 
de mindre eller faa kaldte Skille - Mynter. Saa findes fevnligen

 paa de Engelske Kongers, Henrik den Vtes og Vires, i Franke-
3 rig
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rig udmyntede Penge kun een Lilie og een Leopard, i steden 
for de. tre Franffe Lilier og tre Engelffe Leoparder /). Sä
er og hos os selv en liden, Eslvmynt af Kong Hanfes Tid be- 
ktendr, fom efter Omskriften paa Forsiden: MON. MALMOIENS- 
er flagen i Malmoe, og , paa hvis Bagside, hvor de Ord: 
NOVA. REGNI, DACIE. tøfes i Randen, man seer en gaaen- 
de Leopard,. Med Krone paa og over Ryggen boiet Hale, om 
hvilken ikke kan paatvivles, at den jo horer til det Kongelige Vaa- 
ben fom en Deel til det Hele Æ). Ligefaa unegteligt det da er, at 

. • / Hxen paa Kong Oluf HaagenfonS Mynt, er ingen anden end den
- Norske Loves Hxe, faa sikkert flutteS og af Ordene: SANTVS.

7' OLAVVS; omfviiig hans Navn, ar den samme Axe maae vcere St. 
Olufs, i det mindste jit man har holdt den derfor allerede, i denne 
Konges Tid. Jeg tilsiaaer at jeg ikke seer, hvad herimod, med no- 

. gen Grund kunde indvendes. Nu tit det andet Stykke, som jeg 
. . har lovet.ar anfore. I sal, EonferentSraad Klevenfeld's Samling

ef gamle Breve, som Kongen har ladet kiebe efter hansDed og hen- 
x legge i det Geheime Archiv, - findes en Aftegning afDronning Mar- 

gretes Norffe'Seigl til Sager, som hcrnger under et Brev i samme 
Archiv, udgivet af hende til Benedict Nielftn paa Aggerhuus, 

' Fredagen ncest for Midfaste Sondag, det fsrste Aar, hun var an- 
' raget til Norges Riges Bestyrelse (iz88.) Denne Tegning (thi 

af Seiglet selv savnes nu den ovre Deel) viser Dronningen, siddende 

paa

i) Le Blanc des Monfiöyeß de France, Kobertavlktt til 244. Side.
K) Det viser ri aleenr denne'Leopards fuldkomne Lighed med de« 

i det kongelige Daaben , og Myntens Omffrift, hvorefter den var 
Rigets, ikke Stadens, anen det bestyrkes ydermere derved, at- 
i Malmses Byes fire forstiellige Indseigle af 1421. 1498- 1508- 
05*1552., som sal. Langebek hap ladet aftegne, ingen Leopard eller 
Love er at finde. Hvad Mynten felv gngaaer, gicmmes den i det 
Hielmsiiernste Kabinet. - Bagsiden er herovenfor noksom bestre- 
ven- Paa Forsiden sees et Skiold>, og over samme og det Hele 

' et KorS med brede Ender, fciQi* patée,) inuttem hvilke lafes: 
MOX MAL MOI ENS.
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paa 'sin Kongestoel, med Krone paa Hovedet og, som det sy-. 
neS, er Sloer om det» I den hsire Haand, som ligger i Skisdet, 
holder hun en Hxe; den venstre Arm rekker hun op ad, saa at en Deel 
deraf med Haanden bedekkes af el Skiold, hvori den Norste Love er 
ot see, med en ligestaftet Axe i tre Fodder. Omstriften er: 

/S. MARGARETE. DEI. GRACIA. REGINE,: NORVEGIE.
ET. SVECIE. AD. CAVSAS. — En Hxe i Norges regierende 
Dronnings Haand'. Hvem ellersend den Hellige Konge og Martyr, 
hvis Merke var saa horderkigt og saa bequemt til at betegne baade 
hans og Dronningens straffende Retfcerdighed, fon 'ben sigte til? 
Uden Tvil har allerede under nogen af de forrige Norste Konger 
Seiglet til Sager (det Canceleren betroede Seigl til de i Riget fore
faldende Justits-Forretninger) havt det samme Merke; thi neppe 
var et Fruentimmer forft falden paa at lade sig stråledes afbilde. 
Ellers kunde og St. Oluf selv ikke vel faae Sted i diffe Seigl; stal
de noget Billede vise sig i dem, saa maatte det helst vstre den regien 
rende Konges. Derimod er jeg tilboielig til at troe, at det ikke var- 
uscedvanligt, at anbringe St. Oluf med sin Äxe i Laugtinges dg Un
derretters eller ved dem bestikkede Dommeres Indseigle. Saa fin- 
des Finbog Ionsen, Laugmand i Island, at have i de Aar 1497 -1503". 
betient sig af et Seigl, hvori man seer Kong Oluf siddende, med 
Krone, Hxe og RigScrble, og de Ordft Randen : figillum: finbot- 
gi: iohannis: legis:* (i sieden foræld gifte, formedelst Mangel pa« 
Rum.) Under Stolen staaer ivalo, det bagvendte:Ord piavi;/ ert 
Feil, som maäe tilstrives Stempclstiarreren /). Man seer da af alt 
V.ette, at hver Omstoindighed hielper til at overbevise oö om, ot Hel
lebardens Udtydning, scm i ncrrvrrrende Skrift fremsetres, er den 
rette; og storre Vished i en Sag som denne vil neppe nogen vente 
eller paasiaae. , - '/

O Dette Seigl findes afbildet blant Arntr Magmri Optegmlser paa 
Universitetets Bibliothek, i et Bundt om merkvtN'dige Moend af 
den verdstige Stand i Island/'og deres Sigitttr. ' v " *

183
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. §. VIII. v
Naar og i. _ Ventelig vil man spsrge eydnu, til hvilken Ti-Kg i hvgd be- 

fcbrting S " synderlig Anledning St. Olufs Øjcc er kommen i det Norffe Vaa- 
OlufS Axe er ben. Saa naturlig denne NySgicrrighed rr hos mine Lasere, saa 
kommen i det fEutbe jeg dog ikke paatage mig at tilfredsstille den, men ligefrem ril- 
Norffe min Uvidenheds dersom jeg ikke troede mig i Stand til at give

en saa rimelig Forklaring herom, ar den ncesten kan gielde for et nyt 
Beviis paa min Hovedsats. Da Erling Skakke, efter Kong In
ge Haraldssns Dsd, havde faaer sin umyndige Son Magnus ud
valgt, til Konge,, uagtet der vare' fodre Kongesonner til og han kun 
var Sigurd Iorfalafars Daartersen, maatte Faderen, som Sonnens 

v Vcerqe og Rigers Forstander, for at fette ham fast paa Tronen, for
nemmelig hcrlde sig til den da vcerende Erkebiffop i Trondhiem Eystein 
eller Augustinus, vg den snedige Prcrlar vedste mesterlig at benytte 
ssg af denne Leiligbed, tit at svcekke Kongernes Magt og Rettigheder 
sg tilveiebringesig og Erkebispeftkdet dehetydeligste Fyrdele.; Saa dyre 
solgte han Aar 1164. sit Samtykke til ar salve og krone den unge Kon- 
ze, og derved giore hans Rer til Riger upaarvivleligt i Folkets Hine; 
Hg uden Tvivl var der i Folge af de Lofter, som Erling Jarl paa den 
Tid gjorde Erkebift'oppen, ar Kong Magnus ti Aar derefter (da hen
ved 'atten Aar gammel) maarte give ham en Haapdfestning, ud- 

' stedt i Sacristiet ved Trondhiems Domkirke Paajkedagen 1174. og 
x stilrt til Erkebifpen og med ham til Bisperne og alt Clerisiet og Folket 
i Norge, hvorved han, (her at forbigase andre vigtige Poster) over
gav sig og sit Rige i den herliggiorte Martyrs Kong Olufs bestandige 
Vold og Varetcrgt, og overdrog ham Norges Rige saaledes, at vet 
skulde vcere hans Arv vg Eiendont, og han, Kong Magnus, forr- 
staae der under samme herliggiorte Martyrs Herredomme, som 
hans Statholder og den, der havde Riget af ham (tanqvani 
funs vicarius & ab co tenens.) Til BeviiS paa saadan stedsevaren
de Underdanighed tilstod han og, for sig og Me sine Efterkommere, 
Trondhiems Kirke og Stift det Privilegium, ar, efter hans Borr- 
katdelst, hans Kongelige Krone, (som han, til dette Loftes Sradft- 

_•- 1 ' stels-.
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stelse, paa samme Dag ofrede til det hellige Alter,) saaveljvm alle 
hans EftermorndS, skulde overgives bemeldte Kirke7/z). Og dette 
Privilegium blev, uden Tvivl under Kong Magnus selv og efter Ey
steins Tilstyndelse, endogsaa feiet ril Kong Haagen AdelsteenS Gule- 
tingS Lov med disse Ord: "Og stal den afdode Konges Krone der 
fhoS den hellige Oluf, det er, i Trondhiems Domkirke) ofres fdr 
hans Siel og hcenge der evindeligen Gud og den hellige Konge Oluf 
ti! 2Ere, eftersom Kong Magnus, den fsrste kronede Konge i Nor
ge, lovede og samtykkede rø). Jeg tvivler og ikke om, at jo den 
Krone, som Kong Magnus Erlingsen var kronet med, virkelig siden 
blev henlagt i Trondhiems Kirke, og derefter, under Navn af St» 
Olufs Krone, (thi hans var den, da den var hans Kirke tilegnet,) 
stedse er brugt til Kongernes Kroning, saa det er denne Krone, om 
hvilken Hamelmanns o) Beretning, at Kong Christiani, blev 
kroner til Konge i Norge med St. Olufs Krone paa St. Olufs 
Dag 1450, ber forstaaeö. Ved denne strrdeles merkvcerdige Til
dragelse, betragtet i Sammenhceng med alt hvad herovenfor er frem
bragt om Hellebardens Betydning i der Norste Vaaben, ledes vi 
lige til den Tanke, at en saa listig og underfundig Mand, som Er- 
kebifp Eystein, har, just i samme Anledning, formaaet Kong 
Magnus til at optage St. Olufs Axe i sit Vaaben, for ogfaa der

ved

rø) See Torf. P. 567. og fornemmelig Hr. Justitsraad Schs- 
ning om Erkebistop Eystein, i Forssgene til Forbedringer i den 
gamle Danste og Norste Historie, hvor og p. 428 & fqq- Haand- 
foestningen selv findes indfort og dens rette Äarstal fastsat. Be
gyndelsen: Quoniam - — dominatum & diadema Regni huius-----
ve (træ manus impofitione, reverende pater Augultine, de manu 
Domini tuleepirnus, bestyrker mig i den Tanke, - at Sagen i For
vejen var afgjort med Erling Jarl den Tid, da Kroningen steede, 
og kun den formelige Fuldbyrdelse vleven opsat til den umyndige 
Konge selv kunde udstede Forpligtelses-Brevet. Dog kan det gier
ne virre, at eet og andet er lagt til ved denne Lejlighed.

«) Paus Saml, af gamle Norste Love, 1 Part p. 3.
0) Hamelm. Old. Chron. p. 159. .

Nye Saml. I. 25. A a
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ved offentlig ar bevidne sin tillidsfulde Hengivenhed til den hellige 
Martyr. Og hvor neie kommer ikke hver hidtil bekiendr Omstcen- 
dighed overecns hermed! Af Herrug Skules Skioldemerke (hvorom 
herovenfor III,) simles ikke rettere, end at hans Morfader Kong 
Sigurd Munner, een aftMagnus Erlingfons net (te Form« nd i Re- 
gieringen, endnu forte en Love uden-§>xe, og paa de gamle Solv- 
mynter (Tab. I. Fig. r. og 2.), fom ventelig « ere flagne lornge 
efter den sidi'ies Tid, er Hxen allerede at see. Skulde endog her
efter opdages, eller var der Aarsag nok til at holde sig forvisset om, 
ar Kong Magnus Erlingsens Seigl har vctret uden Vclabenmerke, 
faa kunde han dog derfor gierne have fort den med en Hxe bevcebnede 
Love i sit Skiold og Banner. - Vel er det troligt, at Kong Sverre, 
Magnus Erlingsons Medbeiler om Tronen og Eftermand paa den, 
da han omtrent Aar 1191. lod sig krone afBifpen i Vigen, i Erke- 
hiffop Eriks Fraværelse og imod Pavens Forbudp)fn har igiemaget 
sin Formands Forpligtelse, men kun i Almindelighed stadfæstet Geist- 
lighedens Friheder og Rettigheder, og at hans Efterfslger Kong 
Inge Baardson, just for den Tvistigheds skyld, som reiste sig af den
ne forncermelige Haandfcestning, ikke har ladt sig salve eller krone; 
kigejom det om de paafulgte Konger er bekiendt, at Haagen Haagen- 
fen bragte det saa vidt, at ved hans Kroning, som en pavelig Legat 
forrettede paa St. Olufs Dag 1247. og ligesaa, da han siden Aar 1261. 
kod krone sin Son og Eftermand Magnus Lagabeter, ErkcbispekS og 
de andre Bispers Begiorring,- at faae Kong Magnus Erlingsons 
Forpligtelse med Eed bekraftet, blev sat kil Side q), og at omsider 
Kong Magnus Lagabetxr selv afgiorde den hele Trette til Kongehusets 
og Kronens Fordeel, ved et endeligt Forliig, oprettet med Erkebi- 
bissop Ion eller Johannes Aar 1273 r). Men, uagtet alt dette, 
Har Kong Sverre og hans Eftermand ventelig anseet det for uffade- 

ligt,

f) Schsning om Eystein, i Noten til p. 448.
' s) Torf. P. IV. p. 243/247. 289.

r) Sammest. p. 353 - 357. hvor Forliget selv er at l«ft. 
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ligt, at beholde i deres Skiold er Wrestegn for St. Oluf, oplagt 
ril at modtage hver Fortolkning, man vilde give det, og til hvis 
Indlemmelse i det Kongelige Vaaben det kunde synes Grund og An
ledning nok, at han var-Rigets Skytshelgen, Kongernes Blods- 

: forvandt og ncrsten en Gud i Folkets og deres Hine. Jeg finder 
desforuden et Sted i Magnus Erlingftns Haandfcestning, som kan 
bringe os paa den Tanke, at Hxen i hans Skioldemcrke ikke saa lige 
har Mldet betegne det mistænkelige Stadtholderffab under St. Oluf, 
men at Erkebiftop Eystein har vidst at give Sagen en noget foran
dret Vending og Anseende. Efter ar Kongen har underkastet sig 
og sit Rige den hellige Martyr og overgivet ham dene i Arv og Eie, 
sigev han videre, eller rettere lader den trcrdfte Pr«lat ham sige, "at 
"han, efter bemeldte Martyrs E,rempel, for at haandhceve 
"Lov og Ret og forsvare Fædrenelander som Su Oluss Eiendom,- 
^vil kiirkt gaae frem i Kamp under hans Anforelse, som hans 
" Stridsmand og den, der fagter i hans Hcrr (ipfo produce» 
tanquam ejus miles & in fuis caftris pugnaturus.) Mon ikke Ey
stein kunde have bragt ham til at fette Kong Olufs Hxe i sit Vaaben 
font et Mindestegn paa dette Lofte, saa at Loven med Hxen forestil
lede han som St. Olufs Stridsmand? Dette forudsat, havde 
Kong Sverre endnu mindre Aarfag til at giere sig nogen. Betænk
ning om bemeldte Hxe. Han findes selv at have givet sit Krigsfolk 
M Lesnet: Fram, fram, Christsmoend, Korsmcrnd, Olufsmand 
og vist nok var hans Mening ikke, at undtage sig selv fra nogen 
afdisse Benævnelser. Kort sagt, man maac betragte Sagen fra 
hvilken Side man vil, saa bliver det altid meget rimeligt, at Kong 
Magnus Erlingssn i ovenmeldte Anledning forst har givet den Nor- 
stke Love en Hxe i Fodderne.

- : §. ix.
Ferend jeg flutter denne Afhandling, nti 

noget vm en Post, som herer til min Materie,
A a 2

,) Torf. p. IV. p. 56. Det samme Losnet har o- hans Sonnefs« Kong 
Haagen brugt, fom p- 2304 viser.

le jeg endnu melde >Om Helle, 
men indtil nu

FNd '^-d-nSx',

'r- 
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St- Oluf fik Flid er gaaer forbi, for ikke ar vige fra Hovedsagen og derved at ssa- 
med^euÄaUs^e wit Bevises Tydelighed.' To Hxer har man i gamle Dage tit« 

egen Axe kal- lagr S. Oluf, fom begge agtedes for sårdeles hellige. Den ene 
der H«1. er den, han blev hugger med i Halsen, (fom man troede af Kalf 

Arnefen,) og derved fik sit Banesagr. Med Snorres Vid
nesbyrd herom stemmer og Olufs Saga paa Svenske Riim over- 
eens /); og ligefaa sikriver Matthoeus af Westmynster ved Aaret 
I2ZO. at han omkom, a Noricis percufl'us nimis truculenter qva- 

' dam fecuri. Med denne Hxe i Haanden fees Kong Oluf overalt af
bildet, baade i Indfeigle, Passionaler, Breviarier og Missaler og 
paa .Mynter, Helligdomsgiemmer og gamle Kirkemure; ligesom 
Sk. Andreas med sit Skraakors, (faa tit han ikke forestilles fcrstet 
til det,) Sr. Laurentius med siuRist, (naar han ei, som i Lunde 
Capitels Seigl af 1502 ligger paa den,) St. Catharina med sir Hiul, 
og andre Helgene med Redskabet til deres Dod og Martyrdom. Ved 
samme Axe betegnedes fordum Sk. Olufs Dag paa Runesta- 

. vene, efter Rudbeks Anmerkning i hans Atlantica w), og siden lige- 
faa i CalcNdere, som een i sal. EtatSraad TemlerS Eie bevidner. 
Den anden -Øye havde rilhort St. Oluf felv, som hans fcedvanlige 
Vcrrge, (endffiont han ikke betiente sig af den, men aleene af sir 
Svcerd , i Slaget ved Stikkelstad.) Den kaldtes Hasseller Dod, 
og i Morkinffinna fortcelles, ar inter var tik som den jo giennem- 
troengte x\ Der er den, som, |efter Munkens Theodorici 
og Snorres Beretning, Kong Magnus den Gode, Oluf 
den Helliges Son og noget ncer en Helgen fefoy), forte i Haan
den i det store Slag, han vandt mod Venderne, og hvorom 
den forste melder, ar den der blev fonderbrudt og endnu i hans Tid 

- hen

>) Heimsknngla T. I. p. 796. T. I1. x. 19. St. Olufs Saga 
p- 6 7.76V

*) Rudb. Atii T. II. p. 630.
x) Torf. P. III. p. 250.
» See om hans Iertegn Torst sammefi. p. 286. og st 
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(heri vedAaret 1160,) giemtes i Trondhiems Domkirke s). Der» 
hrugtes og siden, med St. Olufs ovrige Helligdom, til Kongerne« 
Hyldning, og navnes udtrykkelig iblant de Stykker , som Hertug 
Skule tog med Voldudaf bemeldte Domkirke, da han Aar 1239 
lod sig hylde til Konge a). Een af disse tvende Hxer maae vare den, 
fom har saaet Sted i det Norske Vaaben, og begge synes at have 
starke Grunde for sig. Var den fsrste farver med faa stor en Mar
tyrs Blod, saa havde hans ei mindre hellige Sveed mangen gang 
vcrdet den sidste. Var denne ril endnu, og, med St. Olufs Liig 
og ovrige Helllgdom, et bestandigt Formaal for Nordmandenes saa 
vel som Naboe-Folkenes Dyrkelse, saa kan for hin anforeS, ar den, 
efter de fremfarne Tiders Maade at afbilde Helgene paa, ^var han« 
scedvanlige og ham egne Merke, og saaledes mere beqvem end den 
anden til kiendeligen at betegne ham, og fettes, ham til 2Ere, i Ri
gers Vaaben, ligesom vi forhen har seer, at Skrå akorset i de Skor
pe og Burgundiske Bannere sigtede til St. Andreas, og Risten paa 

Lunds Erkebiskoppers Mynter, saa og i Skagens Byes og Lundens 
Fleks Seigl, ril fet. Laurentius. Dog, alt vel overvejet, troer 
jeg ikke at rage Feil, naar jeg holder Axen, kaldet Hcrl, forden, 
som under Magnus Erlingssn blev feiet ril de Norske Kongers Skiol- 
demerke; uden derfor at negte, at man jo i senere Tider, ubekymret 
om at tage feggen fra sin Oprindelse, kan ofte have nnseet Kong 
Olufs Hxe i Rigers Vaaben for den, han fik sit Banefaar med. 
Om Hxen Hcel vide vi vist, at den i Kong Magnus Erlingsoys Tid 
endnu var til og giemtes i Trondhiem ved St. Olufs Liig; hvorimod 
det ikke er saa afgiort om den anden, ar man allerede paa den Tid 
pleiede at afbilde Kong Oluf med den i Haanden. I hans celdste 
Billeder, som ere tilovers, (jecj mener dem i Trondhiems Capj- 
tels Seigl af 1225 og 1281, hvorom i den fsrste Anmerkning mod 
Enden as Tillcegget,) seer man ingen Hxe, og Munken Theodoricus,

Aa Z som /

a) Theodoric. Mon. cap. 24. p. 52. HeiMskr. T. II. p. 34. 35.
H Torf. p. iv. p. 213. I den fordanskede Norske Kronike p. 691.

gaaes Axen forbi.
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font levede i Kong Magnu« ErlingssnS Tid, siger et, Hvad Vcerge 
den hellige Mgrtyr drcebtes med, ja ter end ikke bestemme, hvo dtp 
lagde Haand paa ham, og om han fik eet eller flere Saar. Desuden 
fortiener der at lorgges Mcrrke til, ar den tilforn fremsatte meger ri* 
melige Formodning, hvorefter Loven med Hxen i bemeldte Konges 
Vaaben ss'ulde betegne hans Lofte, at vise sig i hvert Tilfalde som 
St. Olufs Stridsmand, passer sig bedst ril -Oxen  Ha-l, 
hvilken baade Kong Oluf selv og hans Son ester ham havde brugt 
i deres Krigstoge, og hvormed denne endog, ledsaget og styrket af 
hans herliggiorre Fader, havde vundet strå stok en Seier over et he
densk Folk. Dertil kommer at den -Axe, som i Trondhiems Kir
kes og Erkebispedoms Vaaben viser sig snart enkelt, snart dobbelt, 
og forst aleene, men siden tillige med et KorS, ssal uden Tvivl betyde 
-Hxen Hcrl, som een af Kirkens fornemste Helligdomme; ligesom Kor
set vist nok er der Solvkors, der og bcvaredes i samme Kirke og hold
tes for den sterste Kostbarhed, den eiede^ fordi en Spaan af det hel
lige KorseS Tree derudi var indfluttet. (See den rredie Anmcrrk- 
ning i Tillcegqet.) Oafaa denne Grund vil ventelig tillcegges nogen 
V«gt, helst da Axen (fordobler aleene for Ziirligheds ssyld)'allerede 
er tilfyne paa den meget gamle Erkebifpelige Mynt Tab. L Fig. 3. 
sg stråledes maae veere kommen f Kirkens og Stiftets Vaaben ikke 
lamge ester at den havde fattet Sted i Kongernes. >

Tillng
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Tillib g
til Kobertavlenes cg andre inerkvcrrdige Omstcrndigheders 

Oplysning.

L

Forklaring over de i den forste Kobertavle afbildede 
Norste Mynter. . --

No. i. En Selvmynt, siet og grovk arbeidet, forestiller paa Forsiden 
et kronet Hoved med Hals og Skuldre; paa Bagsiden i et Skjold den oprejste 
Norste Love med opbsiet enkelt Hale, uden Krone, holdent en fordum bruge
lig Strid-Axe i Fremfedderne, og staaende paa den hoire Bagfod, imens den 
venstre nærmer sig Axestafret. Om ikke af Kong Sverre, dog neppe yngre end 
Kong Inge Baardsin., Giemmes i Hans Excel. Hr. Geheimeraad HielmstierneS 
Kabinet.

No.. 2. En Selvmynt noget mindre, sgfaa siet arbeidet, i Hr. Justirs- 
raad Kelle's Samling af Norste Mynter. Forsiden fom No> r. Paa Bag
siden i et Skiold, hvoraf kun en Deel er at fee, den opreiste og, fom der fynes, 
kronede Norste Love med aabent Gab og opboiet enkelt Hale, staaende paa een 
Fod og holdende en gammeldags Strid - Axe i de tre andre, eller og i Fremfed
derne aleene. Af famme Alder fom den forrige.

No. Z. En Selvmynt, dgfaa Hr. Justirsraad Kell?s, visir paa den 
ene Side den oprejste Norste Leve med aabent Gab, Uden kiendekig Krone, 
staaende paa een Fod, i det han holder en Hxe med tang og lige Skaft i de tre 
andre. Paa den anden Side sier man to Hxer, fom staae lige op med fra

vendte 
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vendte Egge^. Er af fttnt Selv og vikl ei meget yngre end No. i og 2. ventelig 
stagen af en Erkebistop i Trondhiem i der sildigste henved 1250.

No. 4. En Solvmynt af Kong Erik' Prcestehader, ligesaa JustitS- 
raadKolle's.

-/' Forsiden: Den Norste Love, kronet, ftaaende üdi et Skiold i samme 
Stilling som paa Np. 3» med denne Omstrift: ERIC. MAGN. REX. 
NORVE.

Bagsiden: Et Kors med en Lilie paa hver Ende og een i hver Huk, og t 
Randen imellem Korsets sire Ender: CRVX. SCA. IHV. XPI.

Det Ord: MAGN. som paa Forsiden tildeels er udfletret, kceses tydelig 
paa de ro folgende Mynter, og skal bemerke der Tilnavn Magnus, Erik Pr«- 
pehader havde faaer s Daaben. See Torsi Hift. Norv. P. IV. p. 395..

No. 5. En Solvmynt, ligesaa af Kong Erik Prarstehader, tilhorer 
Hr. Justirsraad Schöning.

Forsiden: Den oprejste Norste Love i et Skiold, kronet, med en lige- 
staftet Hxe i Fremfoddcrne; holder samme paa straa, faa ar Bladet oven til og 
Skaftet ril Siden naaer SkioldetS Rand. I Omkredsen staaer: ERIC* 
MAGN1: REX: NORVEG.

Bagsiden somNo. 4.

No. 6. En sårdeles fiint og smukt arbeidet liden Solvmynt, ogsaa af - 
Kong Erik Preestehader, i Hr. Geheimeraad Hielmstiernes og Hr. ^nstitSraad 
Kolle's Samlinger.

Forsiden: Den oprejste Leve, kronet, med Axen i den herre Fremfsd 
aleene; han holder den oploftet og paa straa faa ar Bladet naaer Skjolders 
overste Rand og Skafter ligesom overskireres af den hsire. Omstrist: 
ERICMAGN. REX. NORVEG.

Bagsiden som No. 4, tig
:: ■ V NB. '
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NB. En anden Selvmynt af samme Konge, som fuldkommen ligner denne og 
kuner nogetsiorre, rier ligesaa IustitSraad Kolle.

No. 7. En Selvmynt, i Hr. Ipstirsraad Koste's Samling; uden 
Tvivl af Kong Haagen, Erik Prcestehaders Broder og Eftermand.

Forsiden: Den opret fte og kronede Leve i et Sktold, holdende en kortskaf
tet Hxe lige for sig i begge Frewfodderne. I Randen låses: HLAJQNVSi 
REX; NORVEG1E:

Bagsiden: Et Kors med en Lilie paa hver Ende og en Rose i hver Huk.

CRVX, SCA. IHV. XPI.

No. 8- En Selvmynt af Kong Hans, ogsaa Hr. IustitSraad Kolle's.

Forsiden: Et kronet H. I Omkredsen: HANS BG* R’ NORWEI. 
At BG skal betyde Dei Gratia og det saaledes er en Feil, at her staaer B i sieden 
for D, indseer man let.

Bagsiden: Et Kors over det Heele; midt paa santme i en puneteret Cir
kel den Norffe Leve, som holder en ligeffaftet Axe i alle fire Fedder. I Ran
den imellem Korsets Ender: MON ETA NOR WEL

NB. To andre Mynter af samme Konge, kun lidt sorffiellige fra denne, eier 
Hr. Kammerherre Suhm.

No. 9. En Huulmynt eller Bracteat af Selv, 'hvorpaa den Norffe 
Leve i samme Skikkelse som paa No. 7. nemlig med en ligeffaftet Hxe i alle 

fire Fodder. ." ;

Findes i Hr. Geheim er aad Hielmstierues Kabinet,-og kan efter sal. Lan- 
gebeks Tanker, som Myntens Lighed med dem No. 8 oq 13. k HxenS Skab
ning og Maaden, samme er anbragt paa, synes at bestyrke,, gierne vare stagen 

i Norge af Kong Hans eller hane Fader Christian I.
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Kio. io. En Selvmynk af Erik Valkendorf, Erkebiffop i Trondhicm.

Paa den ene Side: Et Skiold, hvori Trondhiems Erkebispedoms Vaa- 
ben, et Korslned Klevsrblad paa hver Ende, eller faa kaldet Klever - Kors 
(croix treflée) *),  besat med to fravendte Hxer. I Randen: SANCTVS: 
OLAWS: REX: NORVEG’: og imellem denne Skrifts Begyndelse og Ende, 
lige over Skioldet, en BftEopö-Hue.

*) Sao er dette Kors belassene paa alle Erik Vatkendorfs og Oluf Lunges Mynter; 
men i Trondhiems Donrkirkes Vaaben, som Hr. Iustiksraad Schöning har ladt 
i Kode, forestille, og. man ligesaa finder anbragt til Prydelse i begge Dele af 
Breviario Nidrofienfi, har det en Rose paa hver Ende.

**) Forstaae de Gamle Lungers. De XZye Lunger forte to Vesselhorn. Danffe 
Magazin IL Bind, 34 Side.

Paa den anden Side: Et Kleverkors over det Hele; midt paa samme et 
Skiold, hvori de Valkendorfers Vaabenmerke, tre Vinges og i Midten en 
Rose. I Omkredsen ftaaer imellem Korsets fire Ender: ERICVS DELGRA 
ARCEPS’ NID'SEN.
NB. Endnu tre andre Solvmynter af Erik Valkendorf, ligefaa med Stiftets 

Vaaben og vor Helgens Navn paa den ene Side og hüns eget Navn og 
Vaaben paa den anden , findes jevnligen i Mynte ^Samlinger. Paa een 
af dem staaer i Randen omkring Stiftets Vaaben: SANCTVS. OLA- 
WE.. R. NORVEG. 1518. paa den anden: SANCTVS. OLAWS. R. 
NORVEG. .1519. og paa den tredie omkring de Valkendorfers Vaaben: 
ERICVS. VALKEND’P. ARC’EP’S. N.

No. ii. En Selvmynt af Oluf Engelbrechtfen Lunge, Erik Valkcndorfs 
Eftermand paa Trondhiems Erkebispestoel. ' " ■ a- ' 9

Paa den ene Side: Erkebispernes Vaaben og oven for en Biffops-Hue, 
som forhen No. 10. Omffrift: SANCTVS OLAWS REX NORVGE.

Paa den anden Side: Et Kors med Fadder paa Enderne over det Hele; 
midt paa samme et Skiold, hvori de Lungers **)  Vaabenmerke, tre Lttier, to 

oven
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oven, een neden, Bagdelene vendte imod en Rose r der sees i Midten, 
r OLAWS’ DEIGR ARC’EP' NID’SEN.

NB. Foruden denne Mynt haves tre andre af samme Erkebiskop, alle med 
Stiftets og de Lungers Vaaben og med St. Olufs og hans eget Navn 
fom denne, men paa Bagsiden med et Kleverkors over det Hele.' Eeu 
af dem findes lsfelig afbildet i Joachims Groschen - Kabinet Vil Fach 
Tab. XXVII. Nr. 49. ,

No. 12. En Solvmynt af Kong Oluf, Dronning Margretes Sen, 
i Geheimeraad Hielmstiernes og Kammerherre Suhms Mynte-Samlinger.

Forsiden: Et kronet O , (den forste Bogstav i Kongens Navn,) og i
Randen: SANGT VS o°o OLAVVS o°o / .

Bagsiden: Et Kors over det Hele; paa Midten et Skiold, hvori en 
ligeff'aftet Hxe fees paa ffraa fra hoire til venstre Side, saa at Skaftet overfficr- 

res af Skjoldets Rand. I Omkredsen imellem Korsets Ender: MON ETA 
NOR WEI. “

No. iz.-En Solvmynt af Kong Hans, i det Hielmstiernffe Kabinet.

Paa den ene Side: Et kronet H med Omffrift: SANTVS °o° 
OELAVVS °o°

Paa den anden Side: Et Kors over det Hele; midt paa samme i en 
puncterel Cirkel den Norske Love med en ligeffaftet Hxe i alle fire Fodder, som 
paa No. 8» og i Randen: IONS DGR NOR WGI.

No. 14. En Solvmynt i samme Kabinet; som det synes, Ngesaa af 
Kong Hanses Tid.

Paa den ene Side et Kors over det Hele, og midt paa det i en puncte- 
ret Cirkel et Skiold, hvis Merke er den Norske Leve med krum Hellebard , som 
den nu sees i det Kongelige Vaaben. Omskrift: SAG' OLA WS REX.

Bb s Paa
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Paaden anden Side et N i en pnncteret Cirkel, med disse Ord i Om- 
kredsen: MON* NOVA NIDROS’.

II.

Efterretning om de Norffe Kongers crldste Indseigle fra Kong Haagm 
Hangensons til Kong Haagen Magnusson den ALldres Tid, 

i Anledning af den anden og tredie Kobertavle.

Den udmerkede Gunst, som det Hsianseelige Raad i §yhek har ladet 
mig vederfare, ved at tilstede min pålidelige Ven, Hr. Domprovst og Syndi
cus Dreyer, at sende mig til Seiglenes Aftegning under mit Paasyn, de erlö
ste af Norffe Konger udstedte Breve, fom giemmes i Stadens Archiv, kan jeg 
ei noksom erkiende og berømme. Det er denne vist ualmindelige Redebonhed til 
alt, hvad kan forfremme den saa nyttige eg tækkelige historiffe Kundffab,■■' som 
mine Lcesere ffylde den Forneielfe, at sinde her i Kober afbildede sire merkelige 
Indseigle, alle af trettende Aarhundrede, fom i det felgende peiere beskrives og 
hvoraf det forste (Tab. IL Fig-,1«) tilhorer Kong Haagen den Pngre, Kong 
Haagen Haagenson denMldresSenogMedregenr; det andet (Tab. II. Fig.2.) 
Hans Broder, Kong Magnus Lagaberer; der tredie (Tab. III. Fig. i.) hen
nes Son, Kong Erik Prcestehader,/ og det sierde (Tab. III. Fig. 2.) Kong 
Eriks Broder, Hertug Haagen, der kom paa Tronen efter ham. Hvad vore 
egne Archiver af Kong Haagen Haagenfen den Pldres og hans bemeldte nceste 
EfterfolgereS Indseigle (thi efter hans Formceny er ci noget fligt tilovers) kan 
fremvise, faaer herefter Sted i Dania diplojtnjmea> hvortil det allerede, er fam
ler og aftegnet tilligemed de paafulgre Kongers stcrre og mindre Seigl, som vor 
utrættelige Laugcbek har knndct overkomme. Imidlertid vil man, haaber jeg, 
ikke ugierne sinde her en nsiagtig Efterretning om alle Kong Haagen Haag^'nfsns, 
hans Senners og Scnnefenners Sigiller, ffm jeg i Anledning af minforegaaen- 
de Afhandling. har lcerr ar tiende. ;

I.) Eft.r Kong Haagen Haagenssn selv, som var Kong Sverres 
Sonnefen og kaldes den ÄEldre for at ffille ham fra hans Son og Medregent
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<if s hu me Navn, er intet efterretteligt i dette Henseende tilovers. Alt hvad vr hid
til have nt opvise er et Stykke af det Seigl, han har ladt hcenge ved et Brev 
uden Datum, nu paa Universitetets Bibliothek blant Arnæ Magnæi Documen- 
ter. Dette Seigl er for til grent, men bag til rodt. Forsiden viser'Kongen 
siddende paa sin Stoel, hvis Arm, som er tilbage, er giret med et Levehoved 
paa Enden. Hans venstre Arm, hvori han holder nceften lige op et oven til 
»Uendeligt Scepter, ligger i Skisdet; Ven hoire Haand ganer tvert over Bry
stet, ogi Haanden, der sees ved den venstre Skulder, har ham og havt noget, 
fem dét synes. Fodderne, og hvad der kan have været for ved eller neden for 
dem, er borte. Paa Bagsiden har Kongen viist sig til Hest, med et Sværd 
i den hoire Haand. Man feer af Rytteren kun denne fan bevæbnede Haandmed 
Armen, og af Hesten aleene dens Bagdeel, som er bar og uden Prydelse, tilli- 
gemetket lidet Sadeloække eller Skabrak og en bred Giord dertil. Om Rytte
ren har havt et Skiold og dette noget Merke, lader saaledes vort Exemplar 
uafgiort.

, - IL) Af Kong HaagcnHaagenson den Ingres Seigl haves det allere
de omtalte, herved (Tab. II. Fig. i.) i Kober forestillede Exemplar, som ho
rer til han§ Faders Fredsfordrag med Staden Lybek, udstedt apud Bérgas pridie 
Non. OSlob. Anno Domini MCCL. coronationis quarto anno- I Origina
len, som jeg tilligemed Seiglet har havt forfine, signe de Ord: Prefentem pa
ginam Sigilli noftri & domini H. filii noftri Iuveriis Regis Sigilli munimine fe
cimus roborari. Det ene af diffe tvende Seigl er til Uheld borte, og da det har 
hængt for veddet andet, fan mage det manglende Seigl nedvendig være Fade
rens og det, som her meddeles, Sonnens; thi Læder-Strimmelen, hvorved 
dette hænger, er uden Brest og Bræk, saa at ingen Forbytning i nærværende 
Tilfælde kan være' indloben. Seiglet er, lom man feer, af folgende Be
skaffenhed.

Forsiden: Den unge Konges siddende Billede, med et Sværd i den hoi
re Haand og et Scepter, som endes med et ddbbelt eller saa kaldet erkebifpeligt 
Kors(*), i den venstre. Hans Krone er aaben, og har kun sire brede Takker.

B Z . ' J Ran-

(*) Med et faadant Scepter i Haanden sees ogsaa Keiser Otto bett Fierde (fom do de 
21 aret efter Kong Hangen Hangen son den LEldres Tiltrædelse .til Negieringen) 

i hans
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I Rande» flauer: SIGILLVM. DOMINI. HACONIS. ILLVSTRIS. 
REGIS. NORVVEGIE.

Bagsiden: Kongen til Hest, i en Sadel med Bue for og bag og med tik 
horende lidet Dække. Han er iført en Pantserstiorte eller Vaabentrøie og en 
Kiortel uden Mrmer over den; en Flig af denne hænger ned. Han har en til- 
lukt.Hjelm over Hovedet, et Sværd i den,hejre Haand og over den venstre Arm 
og en Deel af Brystet et Skiold, hvis nceften ,udstettede Merke synes at have 
været en o preist Love, som dog ei stod i Midten, men fremkom fra den venstre 
Side og efter denne Stilling gierne kan have holdt en $xe i Kloerne. I Om
kredsen er at læse: REX: HACO: PRECLARVS: PROB VS: ARMIS: PEC
TORE : GNARVS. Og for ved dette Vers staaer et dobbelt Kors, liigt det paa 
Enden af den siddende Konges Scepter, i steden for det enkelte, som Ordene 
i Randen omkring den siddende Konge og ellers de fleste Paastrifter til gamle 
Sigiller og Mynter begynde med.

III.) Af Kong Magnus Lagabeters Indseigle ere tvende rilovees, det 
ældre her paa Universitetets Bibliothek og det yngre, fom meddeles i Kober stuk
ket, i det Lybste Archiv.

Det celdre, eller egentlig den største Deel deraf, hcenger neden for denne 
Konges Brev af Aar 1265. som læses i Anhanget til Schönings Bestrivelse over 
Domkirken i Trondhiem p. 64. Forsiden er i redt, Bagsiden i grønt Vox.

- Paa hin sees Kongen, kiendeligen ung og smuk af Ansigt, siddende paa sin Trone. x 
Kronen paa hans Hoved er ziret med Kleverblade, men ellers aaben som hans 
Broders; og i Almindelighed findes den Norste Krone, lige til den Calmarste 
Forenings Tid, faa vel i Indseigle som paa Mynter bestandig aaben eller uden 

Buer

i hans Seigl hos H-inece. de Sigillis Tab. VIII. No.- 5. og denne formoder 
p. 104. m.ed megen Rimelighed, at han havde laant det dobbelteKorsafdeGræd- 
ste Keiseres Billeder og Mynter. Mon ikke Kongerne i Norge vare komne til 
det paa samme Maade? De Grædstt Keiseres Brug i denne Post kunde de let 
have taaet Kundstah om, ved det i deres Tid faa mange Norste ginge til Con- 
siantinopel.



C. Det Norffe Vaabens Opkomst og Forandringer rc. 199 

Buer (eintres), stient med ei liden Forstiel i dens Dannelse og i Ziraternes Br- 
staffcnhed. I den hoire Haand har han et Sv«rd, og et lidet Mble uden Kors 
i den venstre. Paa samme Side staaer et Herr Scepter med Blomster paa En
den lige op i Tronen. Det nederste Stykke af Seiglet fattes, faa at man ei kan 
sige, om han har havt en Leve under Feddertte eller ikke. Prra Bagsiden er 
Kongen afbildet til Hest, i alt som hans celdre Broder Kong Ha agen idet just nu 
bestrevne Seigl (Tab. IL Fig. 1.), kun at her den hoire Arm fynligen er be- 
p^atferet, og det lige opstaaende Skiold ikke bedcrkker noget af Brystet. I dette 
Skiold (egentlig iden fnevreTrekant, som forestiller dens indvortes eller mod 
Livet vendte Side) fees tydeligen en opreist Love med opboiet Hale, uden Krone. 
Den synes ingen Axe at have; men ganste vist er det ikke, da Skioldet just paa 
det Sted, hvor Aren stulde vise sig, er noget forsiidt. Saa meget bliver man 
dog kiendelig vaer, at Lovens ene Frcmfod naaer Skioldets Rand oven til og den 
anden naaer det til Siden , saa at i Mellemrummet ikkun et Stykke af Hxens 
Skikkelse har kundet anbynges. Hvad Omstriften angaaer, er paa Forsiden 
kun en nogenlunde kiendelig Levning af der sidste Ord NORWAGIE tilbage; men 
paa Bagsiden låses tydelig Begyndelsen NO RI.

Det yngre Seigl (Tab. II. Fig. 2.) horer til et af Kong Magnus 
i TonSberg Aar 1-178» XV. Kai. Aug. til Hansestcederne udstedt Privilegium, 
som sindes indfort i Hr. Domprovst Dreyer's Specim. ^ur. Lubcc. filtente pafta 
& privilegia circa lus naufragii p. XCI - XCIII. Brevet selv og Skriften i sam
me ere usædvanlig store, og denne meget prydelig. Det vedhcrngende Seigl er, 
som Afbildningen viser, saaledes bestaffent.' Forsiden: Kongen, siddendepaa 
sin Trone, holder et Scepter.med Blomster paa Enden i den hoire Haand, og 
rorer med den venstre ved Knappen eller Hagen, som hans Kiortel er forstet med 
over Brystet. Neden for ham imellem hans Fodder ligger en Love. f - Af Om- 
fkriften ^re de to sidste Ord: REGIS. NORWAGIE. mestendeels- tilovers. 
Bagsiden : Kongen til Heft, i alt gom hans Broder i Seiglet af 1250 og han 
selv i det af 1265. I Skioldet (som her er bredere end i det sidste Seigl-- - dog 
riden at bedcekke noget af Brystet, som i det forste) bliver man en opreist Love 
paer, ffiont ikke saa kiendelig som i hans meerbemeldtealdre Seigl gsi 1265. 
Men ogsaa her er flet intet Tegn til nogen Hxe i dens Klotr at sinde. Z Ran-
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den (cefed. NORI (just som i det andet Seigl) og derefter GN, saa at Omskrist 
tens to forst e Örd synes at have udgiort Begyndelsen ril en Hexameter, saasom 

'N0RIGIE. MAGNVM. etter NQRIGIE. REGNO. '

IV.) Öm Kong Erik Prcestehader, der kun var tolv Aar gammel, 
da hans Fader Aar 1280.'dode fra ham, bevidner hans Skrivelse til Kong 
Eduard af Engelland, hvorved han gav ham dette Dodssald tilkiende, dateret 
Bergis XVI. Kai. lunir, anno Re^ni primo (*),  at man i Fsrsiningen og ind^ 
til der kunde blive giort et Seigl til ham, fvrseiglede hans Breve med Faderens 
Seigl. ~ Af hans egne Indfeigle ere hidtil kun. to bekiendte.

(*) Denne Skrivelse staaer i 9h>mer5 A&. Publ. Angl. T. II. p. 1075. ed. Lond, 
og i Thorkelitts Analeft, ad Jus Publ. & Ecud. Norveg. p. 162 - 164.

*
Det Lkldre sindes paa Universitetets Bibliothek ved et Brev afi28Z. som 

er at lcese i Anhanget til Trondh. Domklrkes Beffr. p. 65. Seiglet er af guult 
Vox og en Deel derafforkommen. Forsiden: Kongen paa sin Trone, medet 
Rigsceble i den oploftede hoire Haand, og et Scepter med Lilie paa Enden i den 
venstre. Bagsiden: Den Norske Love i et med Roser bestroet trekantet Skiold, 
kronet, hans Hale opbsiet, staaendepaaeenFod,medenHxeligeforsig venteligide 
tre andre. Just den Deel af Seiglet, hvor den tredie Fod skulde naae Axe- 
skaftet , fattes; men man seer dog, at den har naaet der, Ä det mindste røret 
Enden af samme megetmoer. AfOmskriften paa begge Sider er intet tilbage, 
og ligesaa lidt kan siges, om Kongens siddende Billede har havt noget ved Fod- 
derne, eller ikke.

Det yngre Seigl, .hvoraf her gives et Koberstik (Tab. III. Fig. 1), 
hcenger ikke aleene under et fra Lybek meddeelt Bevilgnings-Brev, udstedt i 
Tsnsberg A, v. 1292. in craftino Laurentii, som Staden sik af Erik Konge og 

" Haagen Hertug i Norge, til Sikkerhed for de reisende Lybske Kiobmcend (mer
catores eiusdem civitatis per caftra Hunals in Hallandia & Hialm transeuntes), 
ryed videre, men sindes ligesaa ved tvende Breve paa Universitetets Bibliothek, 
det ene'af Aar 1297. (i Anhänger til Trondhiems Domkirkes Beskrivelse p. 14.) 

. det
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det 'andet af 1298* sammesteds p. 66.) Efter alle tte noiagtigen sammenligne
de Exemplarer er Tegningen giort. Paa Forsiden seer man Kongen siddende 
paa sin Trone; et Scepter med Blomster paa Enden i hans heire Haand og et 
Rigsceble i den oplsftede venstre; neden for hans Fodder ligge en Love og en Bisrn 
med modvendte Hoveder. Paa Bagsiden: Kongen til Hest i en Sadel med 
Bize for og bag til; klcrdt i en Vaabentroie og en Kiortel uden Mrmer over den; 
en tillukt Hielm over Hovedet og oven paa den en Krone; et Svcrrd i hans hsire 
Haand, under hvilken man bliver en nisten üdflettet Lilie vaer, og et Skiold 
paa fkraa over den venstre Arm^og en Deel af Brystet. I Skiolder viser sig 
den Norffe Love kronet, med en ttgeffaftet Hxe, som han saaledeS holder i beg
ge Fremfodder, at Bladet ovest til og Skaftet ud til Siden rorer ved SkioldetS 
Rand. Saa har og de kronede Lever, som man seer for og bag paa He- 
stedcekket, ligeskaftede Hxcr i Fremfodderne; dog med den Forskiel, at den for
ste holder sinHxe host, saa at Bladet kiendelig sees ved Hestens Hoved, men 
den anden holder sin lige for sig. Paa begge Ender af Kongens opstaaende Kra
ve bliver man ganstke tydelig Overdelen afen opreist Love vaer, med en ligestkaf- 
tet Hxe i Fremfodderne. Af Stjernen, fom udgiorde Hestens Hovedsmykke og 
Hvorom mere hernedenfor i Anledning af Kong Haagen MagnussenS Seigl af 
Aar 1300, ere kun to Odde tilbage. Omskriften paa begge Sider savnes ganstke.

Om denne Herres Indseigle hos Reftn i Anhanget til Kong Frederik den 
Andens Kronike Tab. I. og i Westphalens Monum. ined. T.IV. Tab. ig.adcol. 
1257. stkal vcrre eet og samme Seigl og just det her afbildede, eller ikke, er uvist, 
endffiont i feer det sidste af dem kommer temmelig overeens med dette. De ere 
ellers begge fkiodeslost aftegnede; besynderlig har Hxeffaftet, som burde vcere 
lige, den forst i senere Tider opkomne Skikkelse.

V.) Af Kong Haagen Magnussen den Wldres. Seigl har jeg fem at 
anføre; eet, som han har brugt, medens han var Hertug, og fire, hvoraf 
han Har betient sig, siden han kom paa Tronen ester sin Broder.

Det forste fremlegges her (Tab. III. Fig. 2.) aftegnet ester tre sammen
lignede Exemplarer, tvende oversendte fra Lybek og det tredie her paa Universite- 

tTye Saml. I .25. Ce tetS



202 C. Det Norffe Vaabens Opkomst og Forandringer re.

MS Bibliothek. Det sidste, hvoraf kun to Stykker'ere tilovers, er af rodt 
Vox og -findes nedenfor et Beffiermelfts Brev. som Hertug Haagen har udstedt 
ril Korsbrrdrene (Chorsbredrene, Kannikerne) t Stavanger A. C. 1292. Man-: 
dag^n efter Halvarden esse (den 19de May), i sitHertugdommes Xlllde Aar *), 
Af de ro Lybske Exemplarer sindes det ene, tilligemed hans Broders Erik Prcrste- 
haders Seigl, under dennes forbemeldte Privilegium af Aar 1292; det andet 
hcenger aleene (thi Kong Eriks Seigl er borte) neden for dennes Stilstandsforliig 
med de Vendiffe Srcrder Lybek, Vismar, Rostok, Stralsund og Grifsvald, 
Udstedt i Bergen A. D. 1293. proxima fexta feria ante feftum beatorum Viti 
Modefti martyrum, anno regni quartodecimo. Paa Forsiden sees Hertugen 
til Hest, kludr og bevubnet som hans Broder, Fader og Faderbroder i deres her- 
ovenfor bessrevne Seigl, og i Skioldet over hans venstre.Arm ogenDeelaf 
Brystet viser sig en Leve, som holder en Hxe med lige Skaft i tre Fodder, stauen
de paa den fierde. boverne for og bag paa Hestedcekket og paa begge Ender af 
den opstaaende Krave holde deres Hxer ligesom i Broderens KongEnks Seigl 
(Tab. III. Fig. 1») Omffriften, hvoraf det meeste er at luse, ffalvude: 
SIGILLVM. HAQVINI. DEI. GRACIA. DVCIS. NORWEGIE. Paa 
Bagsiden: I et trekantet Skiold, hvis Rand er besat med Stierner, en opreist 
Leve uden Krone, som holder en Hxe med kort og lige Skaft lige for sig i Frem-^ 
sedderne. Omssriften, som meestendeels er luselig, sikalvure: CLIPEVS. 
HAQVINI. DEI. GRACIA. DVCIS. NORWEGIE.

Med Hertug Haagens Indftigl hos Resin Tab. I. og Westphalen Mö- 
num. T. IV. Tab. 13. ad col. 1257. (thi det er synligen eet og samme Seigl, og 
den sidste Afbildning uden Tvivl stukken efter den forste) har det samme Beffaf- 
fenhed fom med dem, de tillægge Kong Erik Prcestehader^ Det er uvist, om de
res Aftikdninger ffal forestille der her meddeelle Seigl, eller eL Er det faa, da; 
tre De meget uefterrektelige; hvis ikke, faa barre de alligevel kiendelige Tegn 
af Hastværk, hvortil furdeles der krumme Hxessast paa Forsiden, saavel i Skiol- 
Det som for og bag Paa Hestedækker, et at regne.

Nu ,
*S Med denne Beregning kommer og hans anno Chtifti 1203. Ducw wo ta. ul 

stedte Brev hos Torf. P. IV. p. 385. overerns«
\ - ' ••

\?
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Nu til de fire forskiellige Seigl, som sindes brugte af denne Herre, eftse 
at han var kommen til Regieringen i sin Broders Sted. De ere alle at see 
blank Arme Magncri Brevskaber paa Unrversircrers Bibliothek, og da dere« 
Storrelft er forskiellig, saa begynder jeg med at bedrive de storste. Det L'ldve 
af disse findes under tvende af Kong Haagen udstedte Breve, af hvilke der ene, 
som staaer i Anhanget ril Trondhiems DomkirkeS BeMvelft p. 67*  63. er gi
vet In fe ft o Scholafticæ (19, Febr.) i hans RegierrngS forste Aar (folgeug, da 
Erik Pr^stehader dode om Sommeren 1299, A. 1300») og det andet er er af 
Chorbredrene i Stavanger udvirket Befkicrmelfts Brev af samme Aar 1300, 
nceste Onsdag efter Trinitatis Messe. Seigler ligner i alt Kong Eriks af 1292. 
1297» og 1298. (Tab. III. Fig. 1.) faa ar samme uden Tvivl er giort efter dette. 
Lilien under Haanden med Sværdet sees her tydelig. Saa seer man og i den 
til Omskriften bestemte Rand Stiernen, som Hesten ril Prydelse har paa Hovedet, 
og i samme Overdelen af en Love, -der synes ar holde en paa firaa oploftet Hxe 
i den hoire Fremfod. ,Af Omskriften paa begge Sider er ogsaa noget tilovers. 
Paa Forsiden lceftr man endnu Begyndelsen: MGIL, derncrst under den neden 
for Kongen liggende Loves Bagfod og Hale RW, og rilsidst GN og, efter tre 
eller fire norsten udflcttede Bogstaver, RTI. I nogle loft Optegnelser om dette 
Seigl af Arn« Magnai Haand findes et mere efterretteligt Fragment af bemeldte 
Omffrift: SIGIL ...... GIS. NORW . . . . MAGNI. QVARTR 
og sluttelig har dens hele Indhold varer: SIGILLVM. HAQVINL DEL 
GRACIA. REGIS. NORWEGIE. FILII. REGIS. MAGNI. QVARTI ■ *)  
Paa Bagsiden lorfts nu aleene Begyndelsen: HA og rilsidst LABIO. Men 
efter Arn« Magncei bemeldte Optegnelser maatte denne Skrift have udgiort to 
hele Vers, hvoraf der forste begyndte med HAQVINVS. og endtes med 
REGNA. GVBERNO. Mellemrummet har han forfegt at udfylde ved Gis-, 
ninger, hvoraf den rimeligste er: HAQVINVS. STERNO. HOSTES. MEA. 
REGNA. GVBERNO.' Om det andet Vero lader sig kun saa meget sige, at 

-. Cc 2 det

*) At Kong Magnus Lagabeter har sirrvet sig den Flerds, sees af Torf. Hi ft. Now. 
P. IV. p. 337. 343. og Rymers Aa. Publ. Angliæ T. I. p. 857. T.II.p.agi* 
T. III. p. 154. ed. Lond. Endnu i Breviar. Nidros. kaldes han saaledes. Torf. 
sammest. p. 359.
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det maa have vcrret en Pentamerer, og at LABIO formodentlig har rimet eller 
gulder rime til GLADIO. Derre Seigl er ellers det sidste af dem, hvorpaa 
de Norffe Konger sindes ridende; og i det foregaaende have vi feet, at naar de 
saaledes vift sig til Hest, de ingen Banner holde i den heire Haand, men stedse 
et drager Svcrrd.

Det yngre afKong Haagens store Indftigle er forekommet mig under tre 
af ham udstedte Breve, eet af Aar 1-308. og to af 1313. Paa Forsiden: 
Kongen paa sin Stoel med er Scepter i den hoire Haand; intet for ved eller 
under hans Fodder. Paa Bagsiden : I et stort'trekantet Skiold den Norffe 
Love, kronet, med en Hxe, hvis Skaft er korr oglige,iFregtfoddernealeene; han hol
der den lidt paa ffraa, faa at Skaftet er vendt ud ad. Af Omffriften paa beg
ge Sider kan intet uden her og der et enkelt Bogstav udfindes.

Af Kong Haagens to mindre Seigl er det ene en god Deel storre end det 
-andet. Dette, hans faa kaldte Secretum, viser os Arner Magncri Brevsam- - 
ling trykt bag paa hint i de Aar 1301. 130?. 1304. 1308* 1311. og 1.313. 
Men ffiont de ei ere modte mig uden saaledes fammcnfoiede, faa maae de dog vist 
ogsaa vcere brugte hvert for sig. Det storre af dem holder jeg for det egentlig faa 
kaldte mindre Seigl (Minna Insigli), som i denne Herres Tid var Canceleren 
betroet. S. hans Forordning af Aar 1308. i Thorkelins Anale&is p. 4. 
Og ventelig blev hans Secretum, eller, at bruge vore Tiders Sprog, hans 
Kabinets-Seigl trykt bag paa samme, naar han var selv tilstede ved Beseiglin- 
gen, og naar ellers Sagens Vigtighed syntes ar udfordre der; faa at dette Se
cretum, sat bag paa det Canceleren betroede Seigl, havde noget ncrr den samme 
Hensigt og Betydning,, som nuomstunder Kongens egenhændige Underffrift. - 
I de anforte Exemplarer er det storre af bemeldte tvende Sigiller Hovedseiglet, 
og ved ar sammenligne diffe mere eller mindre brostfceldige Aftrykke, har jeg fundetdet 
saaledes beffassent: Kongen siddende; et Rigsceblei hans oploftede heire Haand 
og et Scepter med Blomster paa Enden i den venstre; intet under Fsdderne. 
Paa hver Side en liggende Lilie, vendt ud ad. Skriften i Nanden har voeret: 
SI GILL VM. HAQVINI. DEI. GRACIA. REGIS. NORWEGIE. Det 
andet Seigl, som i de Exemplarer, jeg har ftet, er Contrasigillet, haves 
heelt og holdent i disse Aftrykke, og viser tydelig den Norffe Love i et trekantet 

Skiold
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Skiold, kronet, og ligesom i ovenmeldte store Seigl af 1323. og 131-3* med en 
forfc og ligeffastek Ae, lidt paa skrcra, i Fremfodderne. I Omkredsen staaer: 
SECRÉTVM. HAQVINI. REGIS. NORWEGIE.

Saameget om de fremfarne Norske Kongers oeldste Seigl. Til Haagen 
Magnussen den Wldres Efterfslgere indtil den Calmarffe Forening strekker sig 
min ncervcerende Hensigt ikke. Dog findes adffilligt om deres Jndfeigle i den 
foregaaende Afhandlings IVde §.

III. • -
Besynderlige Anmerkninger.

I. Af Trondshiems gamle Stadsfeigl, som i VIte omtales, ere tre 
Exemplarer til, to storre af 1344 og 1439 og et mindre af 1552. " En Tegning 
af det celdste findes i det Kongelige Geheime Archiv; det af 1439. har jeg seet paa 
Universiteters Bibliothek, og af det yngste meddele der Danske Magasins Udgi
vere et Koberstik i Vte Bind p. 353. med den Underretning, at Manden med 
Vegtffaalen synes nt have Krone paa Hovedet, og formodeligen ffal v«re 
den hellige Kong Oluf. Dog da i de to aldre Seigl, idet mindste i det af 1439. 
som jeg har havt for Ane, Manden med Vegtffaalen vist er kroner, saa tor 
man ikke rvivle om, at han jo skal forestille St. Oluf, endskiont det vilde blive 
vanskeligt at bestemme, til hvad Begivenhed eller Iertegn her sigtes. Vel sav
nes Aen i alle rre Exemplarer; men den kunde og ei anbringes tilligemed Vegt- 
skaalen. Desuden bevidne mangfoldige af Trondhiems Lapitel udstedte Breve 
paa Universiteters Bibliothek, at i dets Seigl Kong Olufs siddende Billede ingen 
Ae har, men et Scepter med Lilie paa Enden i den hoire Haand og et Rigs- 
«ble i den venstre; thi at det ingen anden er end vor store Helgen, giver Om- 
sikriften: SIGILL. CAPITVLL ECCLIE. SCI. OLAWI. REGIS. ÉT. 
MARTIRIS, udtrykkelig tilkiende. Et faadant Seigl finder jeg allerede brugt 
til et Brev af Aar 12Z1. Endog i et mindre og en god Deel celdre, hvoraf Ca- 
pitelet betienre sig Aar 1225, har ligefaa Kong Oluf, siddende, et Scepter med 
Lilie paa Enden i den hoire Haand. Dette Seigl, hvis hele Omskrift med Kon
gens venstre Haand er borte, hanger for ved Skule Jarls, under hAns i Noten
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t) til Illdie §. anførte Brev, og viser os uden Tvivl det celdste Billed af St. 
Oluf, som nu er tilovers.

2. Ved Skansrs Byes Seigl, jern cg anføres i Vite §. er den Besyn
derlighed merkvcerdig, at Kong Olufs Hoftebillede med Hxen i den hsire Haan» 
har dette Merke:

i den venstre. En ncesten ligedannet Figur møder os i et St. Oluf forestillende 
Trcesnit, fomFndes i den 1578. i Duod. uden Trykningsstedets Navngivelse ud
komne Islands Lovbog (Løgbok Islendiga), og fortiener noget neiagtigen at be
skrives. Kong Oluf, siaaende, har en kronet Drage med Mennefte - Ansigt 
under Fødderne. Han viser sig i en halvnøgen Krigsmands Stikkelse, kronet, 
med en Srraaleglands om Hovedet, med dette Merke:

i'ben hsire Haand, og en liden Hxe med langt Skaft, som naaer til Jorden, t 
den venstre. Oven for paa den hsire Side jtaaer: Cj&T og neden for paa 
denvenstre Side Aarstallet faa at enten Træsnittet eller Billedet, hvorefter 
det er gidrt, maae vcere af bemeldte Aar. Jeg mener ikke at tage Feil , naa$^ 
jeg hentyder begge Merker til et af vor Helgens meest udraabte Jertegn, fom efter 
Snorre (Heimskringla T. II. p. 121. 122.) bestod deri, at da en Greve i Danne
mark havde nødt sin Norfte Tienestepige til at varme Ovnen og bage Brsd paa 
St. Olufs Hoitidsdag, han et aleene tabte fit Syn, men ogfaa Brodene i Ov
nen fervandledes til Stene. Afdisse Stene, legger Snorre til, "ere ad- 
" fkillige komne til Kong Olufs Hvilested og langt omkring til andre Steder;, og 
“ fra den Tid blev Olufsmesse helligholdt overalt i Dannemark.» Tre saaledes 
til Steen forvandlede Brod har vist nok Kong Olufs Billede i Haanden, baadc 
i den Skaanffe Kisbsteds Seigl og i Trcesnittet for ved den Islandske Lovbog.

1 ■ *' ‘: Z. Det
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3. Det i IXde §. forekommende Selvkors, som har omsider faaet Sted 
i Trondhiems Domkirkes og Erkebifpedoms Vaaben, har uden Tvivl Kong Si« 
gurd Iorsalafar ladt giere, for at indsiutte deri den Spaan af det hellige Kor
ses Tree, hvilken han , efter Theod. Mon. cap. 33. p. 63. og Snorre II* 
p. 242. havde faaet af Kong Balduin og (fom den sidste fortcrlley) ved dens An- 
nammelfe med sin og tolv Mcends Eev forsikret, at den jPulde der vcere, hvor Oluf 
den Hellige hvilte. Det bliver vist nok det samme Kors- som Kong Sigurds 
Son, Magnus den Blinde, lod bare for sig i et Slag, og derefter i sit Fcrng- 
fet faa standhaftige» fordulgte. Heimskringla fammest. p.'288. 295. Torf. 
P. III. p. 499. 502. Vel lod Kong Sigurd, imodjden Eed han ffal have giort, 
forvare dette hellige Kors i Konghellas Kirke, hvorover det siden ( uden Tvivl 
for det,, som sagt er, blev fordulgt af Kong Magnus den Blinde) neer var geraa* 
det i Hedningernes Vold. Heimskr. sammest. p.253. 304- 306. Torf. p. 459.. 
506. 507. Men det maae dog omsider vcrre kommet til Trondhiem, eller og 
nmnjpee et hemmelige» eftergiort der blevet udgivet for det, da hos Torf. P. IV, 
p. 213. ved Aaret 1239. crux, in qua lignum domini, anfores iblant Dom
kirkens Helligdomme. Etters bevartes og i famme Kirke et andet og ftsrre 
Sslvkors, som afGultorm, Kong Olufs Sosterssn- i Anledning afen Seier 
han fik ved denne sin Frendes Hielp, skal vare forceret til hans Hvilested, 
(Heimskr. fammest. p. 119-121. Breviar. Nidros. in fanfkorali fol. qq 5. 
Torf. P. III. p. 306.) Men dette Sslvkors kan ei holdes for det, som vifer sig i Trond- , 
hjems Domkirkes og Stiftes Vaaben, da Snorre udtrykkelig melder om et Billede, *
og det faaledes, forudsat at det virkelig var et Kors, maae have vcrret et Crucifix.
Om eet af disse tvende Kors skriver Torstens IV. Deel 201. Side ved Aaret 1234; 
Notant annales, pridie fefti prioris S. Olafi crucem fanflam Nidarofia de- 
veclam, fed nihil præterca addunt. Er Korset, han taler om, den Tid ganske 
bortkommen, saa maae her forftaaes det stsrre, fom og naturligviis meest efter- 
tragtedes; thi det andet fandtes, fom tilforn er sagt, endnu Aar 1239. i Trond- 
hiems Domkirke.

\

4. IlVde §. har jeg formodet, ar^en fsrste Maade ar anbringe Hren 
paa, som viser Loven i fcerde med at hugge til, er snart gaaer af Brug. Men, just 
da dette Tilloeg eriTrykken,faaerjegi Langebeks Samling af den gamle Svenffr 
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Kongestoegts Sigiller Kong Magnus Eriksens store Seigl ar fee, som var bestemt 
til hans Svenste Breve, og sinder iSkioldetvcd den siddende Konges venstre Side 
den Norste Love i bemeldte Skilling endnu, nemlig med sin Hxe pan str a a i begge 
Fremfedder, saa at Bladet oven til og Skaftet til Siden rorer ved Skioldets 
Rand. Dette stionne Seigl viser Aftegningen os heelt og holdent, som det er 
brugti de Aar 1343.1348.1352.1360. og 1361; og det bliver ikke ubehageligt, 
kortelig at sammenligne det med Kong Magnus Eriksons Norste Seigl, omtalt 
i samme §. og Noten y) dertil.

Hans Svenske Majestcrts Seigl. Forsiden: Kongen siddende paa sin 
Trone; et RigScrble i den oploftede hoire Haand, og et Scepter med Blomster 
paa Enden i den venstre. Paa hans venstre Side, lige over for Rigsceblet, et 
lidet Skiold, som helder til den hoire Side, og i samme Norges Vaabenmerke, 
som det just nu er bestrevet. I Omkredsen: SIGILLVM. MAGNI. DEI/ 
GRACIA. SWEORVM. GOTORVM. ET. NORVEGIE. REGIS. Bagsi
den: Et stort Skiold og deri den kronede Svenste eller Gothiste Love over tre 
paa stak fra hoire til venstre Side gaaende La'gter *) paa en med Hierter eller 
Seeblade bestroek Grund. Omstrift: GLIPPE VS. MAGNI. DEI. GRACIA. 
SVEORUM. GOTORVMQVE. REGIS. ILLVSTRIS?

Hans Norste Majestcrts Seigl. Forsiden som i det Svenste, kun 
at Skioldet ved Kongens Billede ei helder til nogen af Siderne, og at dets Mer
ke ikke er den Norste Love, men den Svenste eller Gothiste, som den sees paa 
Bagsiden af Hans Svenste Seigl. Omstristen, hvoraf den storste Deel er 
tilovers, har vceret: SIGILLV. MAGNE DEI. GRÄ. REGIS. NORVEGIE. 
S VE WO R VM. GOTOR’. ILLVSTS. Bagsiden: Et stort Skiold og deri den 
kronede Norste-Love, som holder en Hxe med kort og lige Skaft lige for sig i 
Fremfodderne. Omstristen er Ord til andet den samm^ som paa Forsiden; en 
Scelsomhed i sit Slags, helst da her begge Sider ere lig^ store og efter Seiglets 

Bestaffenhed uadstillelige.
Wien

*) Deere for smale til at kalde- Bicrlker; og-Str^mme, som man i nyere Tider har 
giort dem til, stal de vist nok ikke forestille.
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Med megen Lighed bliver man her en kiendelig og passende Modsats vaer,.. 
og merkeligt er det, at Norge ncevneS ferst i det Norste Seigl, men sidst i det 
Svenste, faa at may ret med Overl«g har undgaaet, at fette det ene Rige ne
den for det andet. Samme Forstiel sindes og iagttaget i denne Konges Norste 
og Svenste Breve.

5. Ved famme Leilighed moder mig et andet Seigl, brugt i Aar 1544. 
af Kong Magnus Erikfons Dotter Euphemie, hvor den Norste Love ogfaa er at 
finde, og holder sin Hxe paa den i IV. §. bestrevne tredie Maade. Histori
ens Elstere vide, at denne Prindsesse kom i Wgtestab med Albert, Herre til 
Meklenborg, der siden (Aar 1348.) blev giort til Hertug af Keiser Carl den Fier- 
de. I sit Seigl havde hun ladt fire trekantede Skiolde sammenstille i en Qva- 
drat, medet A imellem tre Roser (den forste Bogstav i hendes Herres Navn) 
i Midten. De to forreste Skioldes Merker ere det Meklenborgste Oxehoved og 
den Rostokste Grif, Oxehovedet det ovcrstes, Grifen det nederstes. Af de 

' to bageste Skiolde viser det overste den Svenste eller Gothiste Leve som i Fade
rens Indseigle, og det nederste den Norste med en ligestaftet Hxe i tre Fodder. 
I Randen har staaet og lcrses meestendeels endnu: EVFEMIA. DEL GRA. 
MAGNOPOLENSIS. STARGARDIE. ET. ROTZSTQK. DOMINA.

Vtye Saml. I ». Dd Jem-


