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Er R n ~ den
d helilges segl Ga 1085 en forfalskning?

Siden Lauritz Weibdls afvisning1 af ikke kun A.rthur Kochers diplomanalyse men ogsa af hans seglover~ejelser,~
er der ingen som ibenlyst3ha:r anf-gtet 1085-segEets datering eller originalitet. X D i den baggrund forekom.mer det m m k v ~ r d i g t at
, Arthur KGchers opfa-dring til at foretage en tilbundsgiende undersGgelse ikke er fulgt op. Dette skyldes vel dels segLs almindeligvis~lave prioritering blaaat historikere og kildeudgivere dels det
europziske seglmateriales utilstrzkkelige publicering, bevaringsforhold,
decentrale opbevaring og den heraf afledte nEsten generelle utilgzngellghed, hvis man skal foretage komparative studier inden for en snzver @koatomisk og tidsrnzssig ramme.
Det er min hensigt i det folgende at tage det f@rsteskridt til en sidaar,undersogelse. Materialet, som bl a ligger ti9 grund for mine iagttagelser, er
nogle tusinde fotokopierede, offentliggjorte segl fra ea 1000-1250 fra hele
det vesteua-op~iskeomrade (medregnet det nuvznende Polen, DDR,
Tjekkoslovakiet og det nordvestlige ~ u ~ o s l a v i e n ) . ~
Under seglanalysen har jeg anlagt to metodiske synsvinkler: dels en
funla;tionel, dels en typologisk, hvoraf den SQrsteklart er mere skitseagtig
end den sidste.
Ved "typologisk" forstir jeg en n@jesammenholdelse af alle 1085-seglets konkrete udtryk med det indsamlede seglmateriales uden eksplicit
hensyntagen ti4 vzsentlighedskriterier eller betydning. Formilet er at placere 1085-seglet i den europziske segludvikling.
Modsat mener jeg med begrebet '6f~nktione1?9,
at der tages udgangspunkt i seglets retslige funktion og ikke i f@rsteomgang å den unikke og
konkrete seglfremstilling. Det er her bestemmelsen af, hvilke t r z k piseglene der strukturelt set er essentielle, de bagvedliiggende retskoder, reglerne for tegnenes kombinatorik og sidenhen skrift- og billedtegnenes k m krete anvendelse I en retshistorisk sammenhzng, som skal fikseres.
Det er abenbart, at denne sidste synsvinkel kun kan antydes 3 denne
sammenhzng, hvad angir selve billedtegnene p i l085-seglet7Ydet det knzver en meget omfattende kiideinventering og semiologisk analyse.
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Men for at give et BIIBe indblik i, hvad en sidan billedtegnsanalyse kan
medfore af konstitutiohiel'ae implikationer, skal jeg kort citere J Bugenhagens Kcroningsredeg@aelsefor Christian den HHI B 15375:
""Des Rönigs Regalia sein gewest das Schwerdt, Krone, Septer und Apffe199 6 Durchs Schwerd wird nicht allein Halsgericht vershanden, sondern
auch die rechte Mal3 zu strafen auf allerley ~ e i f i e " ""Die
. ~ Krone i s L . ,
Landt und keute.""%ber daraus merken wir, das das Scepter die lere sey
und das Recht, da man sich ;m MOnigreHch nach richtesa sol; also kan Prean
Landt, keln Oberkeit s n e Scepter, das ist one Gesetze ung9 geschrieben
Wecbt besteben, das man wisse, wie man solle ksauffen und verkauffen,
Erbschichtung thun, und in allen streitlgen Sachen, . . . , Urteilen band Sentenz oder Recht ~ p r e a h e n """Man
. ~ nennets den Apfel, darumb das es rundt
istr aber es Ist wie ein Himmelsspehr, und bedeutet alles in summa, was wir
gesagt haben vom Königreich und beschirmung und gutem ~ e ~ i r n e n t ' ~ . ~ '
Disse indholdsbestemmelser m2 dog ikke opfattes, som om de ogsi var
gyldige for den tidlige middeialder. Her tznker jeg specielt p5 den ny scepterdefinition i forhold til den, som i al fald siden Wormserkonkordatek i
P122 i reglen kom ti8 udtrylr i de folgende iirhundreders kejserlige retsoverdragelser ved scepterforleninger af gejstlige besiddelser: f eks i 1194:
""Hperator etiam sine mora iusticiam suam e9 recsgnovnt et ecclesiae SaIaburgensi, tsto episcopatu cum omnibus regalibus per sceptrurn el concessis
valde solempniter coram omni alla curia et princlbus . . ." .l1
Men nu tilbage til mit konkrete emne: Knud den helliges segl fra 1085.
66

Seglets hrbbndelse med diplomet
Den ~ I d s t bevarede
e
afskrift, a, af Knud den IV's gavebrev til Lcnds domkirke er fra kort far 1423'~og nzvner overhcveáet ikke noget segl ( v e d r ~ r ende overleveringen se Diplomatarium Danicum9 1rH-,
2 b$, Rbh 1963, s
45-46). F@rstS b-afskriften fra 14909einehar kantoren Boecins Johannas
efter selve teksten ti'Rfoje8en seglbeskrivelse, hvor kan anvender udtrykket
"In sigillo . . . appenso".13 P5 samme mide har Johan Peringski6Bd til e-afskriften ""p en stump af et blad, af mindre format og finere konsistens end
papiret ~ovrig:"'~tilfojet - med henvisning til Boecius Johannis - en seglbeskrivelse, som dog ikke er blevet fuldfort. Her bruges udtrykket "cum impendenti sigillo regio".15 Det er saledes karakteristisk for alle afskrifierne,
ak den ikke findes nogen intern seglhen~sning,hvad man traditionelt ville
forvente, jf f eks Erik Emunes endnu bevarede Ldnde-diplom fra d 6januas 1135: Hec ut rata sint sigillo nostro cartam hanc signa~irnus",'~
for afskriftegne har ingen corrsbosatio. Netop dette karakteristikum synes ud
fra en retslig synsvinkel at vxre en afg~rendemangel ved teksten, h a d
også A Mother har lagt v-g% pi,'' idet seglets diplomatariske tilhorsforhold sailedes ikke er sikret p5 szdvanlig made. Og sp@rsrnóileter derfor om
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Fotografi af Knud den IV's segiavers og -revers fra 1085. Sweniges regenters samt deras höga
anhörigas minliesmarken, samlade och beskrefne af Johan Peringskiöld, tiiiökte och forts2tae
af Dan. Georg Nescher, p.88 (Kungl. Bibliotekei, Stockho1.m).

det er en rimelig modargumentation - set 4 lyset af, at det er et kongedipBom, sagen drejer sig om -, nar L Weibull ~Bcriver:""Uteslutandet av corroboratio, . . . ar l samtida tyska privatdokument, exempelvis askebiskoparnas 1 Kökn, icke sallsgint; i franska seigneuriala dokument, som sigi18erats9
ar det in i mitten av 12 årh regel, att sigilleringen icke ornniimnes sarskilt" .l8
Men det er klart, hvis man stoler p& J PeringskiBlds senere entydige angivelse af, at seglet var vedhaeng8 og antager, at Knud d IV's segl var af
voks, s5 er et af de tidligste tilsvarende eksempler p&en sadan kombination
Wilhelm Erobrerens vedh~argte~o9asseg"n'~

Segl med personfr~~m~UiIBing
p i begge siden

L Weibull har umiddelbart ret i, at Wilhelm Erobreren er en af de forste
engelske konger, som anvendes segl med personfremstilling p i to sider.
Imidlertid, hvori b e s t a ~denne parallel?
f mit indsamlede
Betragter man sidanne dobbeltsidede segl (jeg ~ d g a fra
seglmateriale), synes folgende alternative mligheder at v-re til stede:
1) Aversen og reversen es fuldkommen ens.
2) Begge legender er enms (for det meste med flere titler og omr5deangivelser), mens personfremsti%lingerneer forskellige i henseende til symboludstyret.
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3 ) Symboludstyr og legender er forskeE1Bge p2 for-og bagsegl. Det vil med
henblik p i legenderne sige, at der p2 den ene side anvendes een type af
titler og omridebetegnejser og andre p4 defi anden side.
For alle tre arter synes H farste omgang seglets ydeligere sikring mod forfalskning at have vzret afggrende, men tager man de meget få dobkeitsegl
i forhold ti%antallet af enkelitsegl i betragtning, kan det ikke vrnre hovedmotivet. Dobbeltseglets funktion m i snarere have vzret at vise alle titlerne
og ikke mindst akle omriderne og embedstegnene, som seglindehaveren
havde i sin besiddelse, for derigennem muk vis at dokumentere alle de rettigheder han havde og kunne gore brug af.5%

Legenderne p5 segleas Bo sider
Wilhelm Erobrerens segl, som stadig fines E original, er helt I overensstemmelse med alternativ a-r 3). Dvs han er p i aversen - med rytterafiildniriagen
- nmvnt ved navn og som patron over normannerre (som var et len under
den franske konge) og p i reversen - med majestaetfremstillingen - som
Typologisk set en det dog ganske enestiende,
konge over eaiglz~aderne.~~
at majestaet- og rytterfremstillingew er placeret på ErnenhoBdsvis reversen og
aversen.
Selvom legenderne er udformet p i vers, hvilket blandt verdslige segl fra
1800-1250 kun genfindes pa Knud den IV's segl og nogle af de tidligste (tilsyneladende rekonstruerede) norske kongesegl fra 1200-taBlet,~~
s2 n d e holder Wilhelm Erobrerens segllegender alligevel de enroprniske personfremstillende segls almindelige 1egendeoplysninge~-:nemlig navn, titel,
omrade.
Sammenholder man nu dette dobbeltsegls legender med Knud d IV's
segl er der - bortset &a versemalet - flere afgarende forskelle.
For det fgzárste er 1085-seglets bnajest~tfremstilBinggplaceret p5 aversen
og ikke som pi Wilhelm Erobrerens segl p"
a reversen.
For det andet angiver forseglets legende kun Knuds navn og titel (findes
ikke i diplomets intiteaQatio),men ikke hvilket område eller hvilke indbyggere han var konge over (hvad heller ikke star i intitulatio). P5netop dette
purakt er den eneste samtidige parallel den tyske konge Henrik d IV's
segl. 23
For det tredje naevner legenden -5.
hverken navn, titel eller
embedsomrhde, som man skulle forvente p i et sidant tidligt bagsegl; men
blot at han var "@n af kong Magnus". Den fgzárste konge-begseglslegene?e
af denne art er den ungarske konge Andres den I I ' s guldbullerevers
(fremstiller kun et skjold) fra 1221, som lyder sadan: bfHG1Lk"dM SECUND1 ANDREE TERCIBH BELE REGIS F I L ~ IDe
. ~i@rsfe
~
kongesegl overhovedet med angivelse af, hvem kongen var s@naf, er enkeltsidede med de
'
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normale legendeoplysnrwger (navn, titel, omrade) og fra s:otningen af
1100-tallet 26 Blandt de svrige vehdslige segl dukker a e f@ssteeksempler op
omkring 1458. De fa eks Inden 1200 er hovedsagligt Ira England og Skotland, De kan placeres s to grupper. nemlig i 1) de, hvor ~IizgtsopIysningen
kun er et scpplenent til @vi.igetitel- og omr5deangåvelser7 og 2) de LP
enkceltsadede segl), som kun nmvner sI~gtstilh@irsfoaBao1det.
Det forste mag
bekendte segl i den sidste gruppe er en segltegning af en ukendt skottisk
adelsmands segl fra 1180,som for@vrigt ogsi. afbilleder en rytter med
falk,27men dette vi1 jeg vende tilbage t11 seaere.
Ovenstiende dobbeltsegl- og legendesonderinger har a4ts.5 vist: 1) at
VJrTRelrn Erobrerens segl rigtigt nok er den tidligste parclllel til legender a
versem5l og vedhzngle dobbeltsegl af voks, men ogsi 2) at 1085-seglet ikke anve~.iderdet engelske tronbilledes helt unikke placering p6 .reversen, 3 )
at 1085-seglet ikke angiver, hvilket omride kongen var hersker over, hvad
alle engelske kongesegl g@rn modsaetning t11 et par tyske kongesegl fra det
$4 i r h og 4) at slzgasangivelser p5 segl tndligst kendes fra midten af 4133tallet og - i denne forbindelse nok s&vzsentllgt -, at de segl, der kommer
nce~mesl1085-seglets revers I tid foimtasent%igf.ilh@sermindre kendte og
mindre betyd~mangsfuBdeadelsfolk.
Den indtil nu foretagne unders@gelsehar alts.5 vnst, at 1085-seglets almsndligvis antagne engelske foi-billede Ikke es s5 entydigt, som man hidtil'
har ment. Jeg skal derfor i dst folgende g i nzrme9-e ind p5 4985-seg4e"s enkal:e billedelementer, for at se om disse kan belyse seglets typologiske tidsfzstelse nmrmere. Jeg vil tage udgangspunkt I den formentlig aeldste af J.
Per1ngs2ciblds3 ~ e g l t e g a i n g e r ~a4tsai
~ rkke å d e , som bl a er udgivetaaf Thiset og ~etersen.~"Dasse 3 er de eneste Sevarede afbildninger af 1085-seglet 30

Fosolgende t ~ m khar jeg Azftet mig ved:
l) Kronetypen findes overkosiedet ikke I mit seglmateriale, Med lidt god
vilje kunne man miske hzvde, at der bag denne kroneuCfonmnBng iigger en byzantinsk inspireret krone med pendilia, men hvorfor ikke blot
se den som det den e: p i segiteg~ingen:en kronehjelm; som dog tldB~gst
kan vzre fra det 1 2 . i r h . ~ '
2) Det flagrende stykke lclmde ud h a h@jreskulder savner paralleller i
andre segl.
3 ) Tronen er ikke en b a k . hvad man sk~Hleiforvente, hvis seglet sjtuhie
v-re samtidigt med 'Wilhelm Erobrerens, men en klapstol. De zldste
kongesegl k ed klapstol er nemlig henhoidsvls de franske konger Ludvig den VI's og Ludvig den VIE'S segl fra IN66 og 11413'og den skotske
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kong Edgars segl fra omkring 1 1 0 0 . ~ % ~ s ge~stlige
å
begynder fsrst tidLigt 1 1108-tallet at anvende klapstole på deres segl.3"
43 At den tronende hersker kun ho&deret rlgszeble er en helt unik fremstilling, som der slet ikke findes nogen seglparalleller
5) Men h ~ j r arme
og hånds specielle stilling kendes dog fra nogle v-sentligt senere kon esegl. E t af de tidligste segl er Valdemar Sejrs dobbeltsegl fra 1.204.~Her er hånden bare ikke tom, for heri hviler nemlig
sceptret. Ser man et kort @jeblikbort fra insigniet skulle man nzsten
tro, at Knud den IV's ellers s5 mzrke%igetomme h@jrehånd var kalkeret af fra dette eller de efterfdgende danske eller eurspziske kongeeller miske allerede fra Ludvig den VII's segl fra 1141, hvor dog
den t r o n e d e person holder sceptret i venstre hind.
Under alle omstamdigheder er den trowendes håndstilling p i 1085seglet mindst 50 år for tidligt fremme i forhold til hele den europziske
taontypeudvikling .

F

Bagsiden: ryttersegiet
Har faPkeryttermotiv& på segl et retsligt indhold?

På 1085-seglets revers er f@%gende
trzk m ~ r k v z r d i g e :
1) Ryttertypen med falk kender jeg ikke f a nogensomhelst kongesegl fra
1000-1250. Typen er derimod ganske almindelig blandt de Qvrige adelige - både kvinder og m ~ n -d i 1200-tallet og tydeligvis Ikke afgrznset

Til venstre Wilhelm den II af Holland's ungdomssegl og til hajre hans senere kongesegl.
J. G.Kruisheer. D e oorkonden en de kanselarij van de grafen van Holland :ol 1239, S.
Gravenhage-Haarlem 1971, bd.11, segltype 38 og 40.
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(bevarede for irene 1241-46). F@rs;i sit 19. ar skarter han segltype - ik- m e r ti! et
ke som andre grever af Holland til et svz~6;rlfanaerybtermot1v
enkeltsidet tronsegl, da han I 1247 bInver valgt 'si1 tysk kongem4'

P5 baggrund af ovenstiende borel@bige analyse vil jeg tillade mig at
koble falkeryttermotivet p i s e g l med folgende indholdsstbrreBseri at
seglforeren besidder arveretten til et len, men (endnu) ilake hal den fulde raderet over et sadant, dvs es under en art for~myrideirskgibog,nar der
er tale om mandlige segl," zt seglbenytteren i reglen er en ung mand.
E n sidan ndlzgning kan ligge inden for rammerne af R Kahsraitz bedommeise af Dietrich af Xleves falkeryttersegl: "In diesem Falle besiegele der Jungherr die von seinem Vater ausgestellte Urkunde von 1229
als Zweieer mit, da sie nack menschli~chemErmessen auch ihn zls Nachfoiger verplichten so41te".49
Vender vi nu tilbage til 1085-reversen synes legenden (=s nat6 regis
magni sub nomine ceinis5" B isnaver forstand at passe udm-rket til fagkeryttermstivet, meai sammenholder man motivet med aversens
regentfremstillii~gforekommer kombinationen at vzre temmelig absurd i lyset af ovenstiende indholdsanalyse.
2) 8 g s 5 hovedbelcBzdningen er bemmrkelsesvzrdig. Kronehjelmer er ikke kun segltypologsk ukendt, men s g s i selve det, at der er en hovedbek l z d ~ l n g er
, atypisk, da alle de mzndlige falkerytier jeg kender til p5
segl er barhovede, og sidst men ikke mindst strider det imod den ovenstaende antydede retslige betydningm5'
3) L Vdeibull har h ~ v d e tat
, hestefremstillingen skule vare es, efterligning
af Wilhelm Erobrerens avershest.'* Sammenligner man imidlertid de is
hestes gangart med almindelige beskrivelser af hestegangarter, s5 er
Wilhelm Erobreresas seglhest rigtigt nok midt i et galopspring, hvad foa@viagter almindeligt p i ryttersegl, hvor rytteren holder en fane eller et
svzrd foruden et s k j d d , Hele hestens attitude er anspzndt ligesom uuder en kraftanstrengelse. 1s-r den udstrakte @verstedel af hestens hale
viser dette. Men betragter man hesten p5 1085-seglet n@je,forekomn e r det mig ikke at vzre et galopspring. Kestens gangart kan faktisk ikke karalateriseres som en gangart, idet hesten egentlig ser ud ti4 at galspere fortil og at trave e l e r at g5 skridtgang bagtil. Var hestens skrit
bagudstrakt hajre bagben bare tegnet en kalv centimeter I ~ n g e r eind
uazder hestekroppen og halen ikke bare Zrnst nedhaengende, var $er ikke
tvivl om, at det var et galopspring. NIen som hestes, er tegnet, er det
hverken det ene eller det andet. Hertil skal ogsi tilf~jes,at jeg ikke kender nogen segl af denne type, hvor hesten galoperer. Reglen er, at $estene g&ri skridtgang eller pasgang. Specielt pasgang er en yndet gawgart. At hestens ene hov n51 set stj~klceud i legenden, kan jeg ikke se er
noget klart indicium p i , at Wilhelm Erobrerens segl skulle vzre 1085seglets forbillede, da det hyppigt forekommer p i ryttersegl.
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4) Sporerne er med stjernetr~sserog kan tidligsi vzre fra 1300-tallet, da
sporehalsene efter tegningen at ddrnme (set i forhold ti1 ~ytteaersfodl ~ n g d e er
) omkring 15-20 c r lange.j3

Den Soretagede typolognske undersGgelse af Krud den T?ellJgessegl fra
1085 har aks5 pi det borehggende grundlag ~ k k ebekrzftet i,aun~tzTWzsbulk opfattelse af, at seglet er fra 1085, men deramod vist et mildt sagt b:oget billede af mulige seglforbnlleder i t ~ og
d rurn.
Legendernes versemil og selve seg7ets befzstning kan pege p&WaEheim
Erobrerens segl, den manglende umrådesang~velse d m sa~mtidagetyske
konges (Henrak d IV),mens tronbilledets placering p i aversen taler m o d
pavirkning fra Wilhelm Erobrerens seg:,
Klapskolen mser hen p i de kanske kongers eller den skotske kong i d gars eller nogle cen'nra~europ-iskegejstliges segl fra begyndelsen af $100tallet, hvorimod slzgtssEaaSsangnveBsen og fall<erytterecp i aversen synes
at pege p2 typer, som farst dukk~a.op i slutningen af 1100-talliet.
Den karakterisb~skeh@jrehandstafflnng horer D'or~mentl~g
i@rsthjemme 1
1200-tallet og sporerne kan ikke v-re fra andet e3rd "6-1400-tallet.
Dertil har unders~gelsenogså afdzkket en rmkke heli enestiende trzk
ved seglet, som sammenlagt m i sztte et stort spGrgsmilstegn ved 1085-seglets zgthed: de ganske ukendte "<ranehjelme de6 flagreaode kizdestykke
ved h@greskulder p5 aversen, hestens udforananarg, den bekrooede falkerytter og sidst men ikke mindst er det uden srdestyldce at den troriende aerson kun holder et rigsmble og at e? segerende konge har aTb~lRedeten fa kerytter p i sit segl '"
Jeg k a kort
~ sagt ikke Soresttlle mng, at nogen konge selv med sin bedste
vilje har kunnet godkende 18385-seglaftirylck~e.

Som komplement til ovenstiende skal jeg her til slut kort fors@geat indkredse seglets udf@relsestidspaenktog -sted. Man fristes faktisk meget 8-1sat
tro, at det evt originale segl er gaiettlabt enten under Erik Meaveds indbrud
i Lunde sakristi eller :-&ske nzrmere under X;r.istoffers lignende indbrud
omkring 1300:"Qui(Kristoffer) seaaim rediens Lundis sacrktiam st Lundensis ec'clesiaehegit et Inde sicut Nabogodonosor En Jerusalem omnia cIenodia abduxit et omnia privilegia et litteras freglt, abcissis plumbetis et sigillis, ah: omnia p r i ~ i l e et
~ aEtteras in medio ehorl combnrl feeit" ;55 og at
en eller anden i kunde domkapitel engang efter $300 har ment, at det ilar
tilradeligt, at klenodiet - aitsi 1@85-diplometeller en afskrift heraf - fik sit
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segl igen, hvorefter man har ladet et udfcire. I kraft af kirkens lange hievd
~"085-donationaerne har det ikke vzret n@dvendigtat f i det nye segl anerkendt af den danske konge.
E t sadant h~ndelsesforl@b
synes indhoHdsmzssig4 at understottes dels af
den meget tendiose mangel ved kongefremstillingen på seglet: det, manglende scepter i hejre hånd (dette sj~mbolvar nemlig siden Wormserltonkordatet i 1122:" Electus autern regalia per sceptrum a te recipiat et, que
ex his iure tibi debet faciat9'j6grundl~ggendefor kongemagtens forhold BEB
kirken) dels ved den bemzrKe8sesv~rdigebekronede falkerytter p i reversen, som b i d e indholdsm-ssigt og typologisk synes at hore hiemme I en
kirkelig s k r e - jf kalkmalerierne 1 Skibby og Risigage
Falkeryttertympanonet i Lunds domkapitelmuseum"& er muligvis det unniddeibare farebillede i denne s a m m e n h ~ n g Måske
.
har seglfremstilleren gerne villet
fortielle om Knuds sl~gtsforho%d
(jf at de danske konger i 12-1300-tallet
s~dvanligvisangav deres vibenskjoPd p i deres seglrevers),j9men selvf@lgel& ikke har haft kendskab ",i et sådant og derfor i mangel af bedre fremstillet en bekronet falkerytter med en passende legende, som ved at mErke synes at passe til en kirkelig opfattelse af motivet, men ikke til den rehIlge seglbrug heraf. P i denne baggrund kan man bedre forsti kantoren
Boecins Johannis9s usikre holdning til billedet pi 1085-reversen: "ex adversa pal-te est ymago quasi deacis vel eqaaitis sculpta" ."
1 hvert tikfielde peger det yngst daterbare 1r-k p5 1085-seglet, nemlig
§porerne, på, at 1085-seglet formentlig er fremstillet i 1300-tallet.
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Lauritz Weibull, "Knut den helliges gåvobrev ti11 Lunds dornlcyrka PO85", i Historisk
tidsskrift, 99zlcke, 3binc1, Kbh 1925, s 104-147.
Arthur Meicher, "Kongebrevet fra 1085. Studie i det zldste danske Diplom- og Brevvzsen". i Historisk tidsskrifl, 9 r z k k e . 2bind, Kbh 1921-23, s 129-170.
Jeg takker Thomas Riis for hans brev af 12 juni 1982, hvori han ikke intn har givet mig
vzrdifulde oplysninger i forbindelse med hans udtrykkelige mistanke til segleis zegthed,
men også gjort mig oprnzrksorn på prof. R-HBautier's argumentation for, at seglet ikke
kan vzre fra 1085. Kirsten Bendixen og Erik Clnthio er jeg tak skyldig for vigtige henvlsninger og kommentarer, Hertil skal jeg specielt n w n e Tore Nyberg, som har ydet mig
uvurderlig hjzlp under arbejdsprocessen.
De; skal bemzrkes, at det indsamlede materiale naturligvis er reprzsentativt m h t Irongeilcejsersegltyper fra perioden 1000-1250. For det @rige indsamlede materiales vedltommende har det desvarre ikke varet mig muligt - p g a det europziske segimateriales
mere elPer mindre uoverskuelige opbevarings- og registreringsforho1d - at f5 reprasentativitetssp0rgsmålet for denne st@rstedel af samlingen mere udaybende belyst. Selvom
jeg kun har kunnet f5 beltrzftet udsnittet af verdslige segityper i den forholdsvis store
samling i statsarkivet i Mianchen, mener jeg alligevel, at mit materiale mi have interesse
i det mindste i kraft af. at det er det hidtil mest omfattende segimateriale, som har kunnet
sammenholdes med 1085-segltegningen. Kun en meget omfattende registrering og pubIiceïing af de europaiske segirnaberiaie vil yderligere kunne sikre det indsamlede rnateriales bzrekraft. E n del af materialet e r behandlet i mit hovedfagsspeclaie: Tegn og hierarki. E n skitse til en h~jmiddelalderligaristokratisk kode. Odense P981 (utrykt).
3 Bugenhagen, Die Krönung IGnig Christians III von Diinemark und seiner Gemahlin
Dorothea, udg a . Gottlieb Mohnilce, Stralsund 1832. Jf Erich Hoffmann, "'Die Krönung
Christians III von Danemark arn 12 August 1537. Die erste protestantische Konigskrönung in Europa", i Herrscherweihr und Konigskronung im fr'ruhneuzeitlicherz Europa,
udg a H Duchhardt, Wiesbaden 1983, s 57-68.

6. J Bugenhagen, anf a. s 43.

7 . J Bugenhagen, anf a , s 61.
8. J Bugenhagen, anf a. s 72-73.

9. 3 Bugenhagen, anf a. s 55.
10. 3 Bugenhagen, amf a, s 56.
I I . M G H SS XVII, s 498 E. Med hensyn til hvad "ccum omnibus regalibeas" kan betyde, se
evt. Frederik Barbaroscas regaliedefinition på det roincaliske m@dei 1158: ""Wegzliasunt
hec:". M G G c o n s t T 1 n r 175, s244-45.

Diplomatarium Danicum, 1 rzicite, 2 bind, Kbh 1963, S 45
Diplomatarium Danicum, anfa. s 44.
Diplomatarium Danicum, anf a, s 45.
Diplomatarium Danicurn, anf a , s 45.
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Tue Hejlslcov Laise2
Diplomatariurr. Danirum, anf a, s 2 4 .
A Köcher, anf a, s 448.
k WeihulE. anf a, s 132.

M/ de G Birch, Cataiogue of Seals in the Debpartrnersiof~Vnuzuscriptin the BRtish Museu m , Vol I , London 1887, ni. 15-21, s 3-5, Hate E (cr BI). David Waiter, William I h ? Conqueror, Oxford Universiiy Presc 1968, Plate 3 (mellem s 12 og 13), fotografi af et originalt segl. Det tidligste eksempel jeg kecder til er Edvard Bekenderens segl fra 1053-65,
W de G Biïcl?. anf a, f el<snr 5, s 2.
Se evt Henrik LGves segl f@; og efter hans afs~iielsesom lenshesre over hertugd@mme;ne Sachsen og Bwjern 1 min artikel: "Tegn og krop. En skitse til et h@jmiddelalderli@
Benstegnskodex", i Scandia bind 48:2. 1982, s 24-2-243.
Averslegenden izses af W de G Birch saledes: HOC NORMANNORUM VVKLLERMUM NOSCE IPATRONUM Si; og p% reversen: HOC ANGLIS REGEM SIGNO FATEARIS EUNDEM. W de G Sirch, anf a, nr 15, s 3-4.
Chr B~inchrnanc,Norske Sigtllevfiu Middelalderen. Kongelige ogfyrstelige segl. Kristiania 8924, s 2-13. Gustav Storm, Norges gamie V ~ a b e nFarver
,
og Flag (Skrifter udg a.
Videnskabsseiskabet i Christiania 1894. II. Historisk - filosofisk klasse,), Ksistlania
1895.
Erich Kittel, Siegel, Iraunschweig 1970, abb 129, s 211 (s 442). 8 Pocse, Die Siegel der
deutschen Kaiser und Könlge von 759 bis 1006. 1 bind, Dresden 1909, TafelP6.
Legenden lyder siledes p i aversen: PRESENT1 REGEi'd SLGNO COGNOSCE CNI
TONE; og p i reversen: RIC NATU RBGHS MAGNI SUB NOMINE CERNIS; Diplomatarium Danic7arn,anf a, s 44.
W Marsina, Codex diplornaticus et e,~istolaris slovaclae, Tornus Y , Bratislavae
MCMLXXI, nr 254, s 192, s 362, Tab1 XXI, 8. $5 Zmericus den 1's guldbulle fra 1202 lyder legenden til averser, (tronbiiiedet) dog siledes: WENRICS TERCII BELE REGIS
FILHUS: anfa, nr 119. s 102, s 361, Tab1 XIX,3-4.

Stefan den 111's segl fra 1172: STEFANUS D; GRA GEISE RE66 FELIUS UNGARBE
DALMACIE AC CWOVACIE MEP*.W Marslna, anf a. nr 92, s 88, s 361, Tab! XVIII, 2.
Herary Laing, Eescriptive Caiaiogue of Impressions from Ancient Scottish Seals, Royal,
Baronal. . ., Edinburg 1870, nï 844, s 146, plak 9,5 har anfort legenden saiedes: SIGILLUM PAJILLI FIL61 JOHIS.
Publiceret i Thomas Riis. Les insriiutions politigues centrales d u Danemark 6100-1332.
Odense Universiiy Press 1977, fig 3, s 152.
A Thiset, Danske icongellge Sigiiler, samt sgnderjydske Heïtugers og undre til Danmark
knyttede firsters SigEller 108.5-1559, Kbh 1917, S a v k I, Ia og Kb.

Diplo~~aaiarium
Danlcum, anfa, s 44.

P E Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymboiik, Stuttgart 1956, bd 3, s 990.
W de G Birch, Catalogue ofSea/s in the Depariment of Manuscripb in the BWtish Museu m , Voi V ,London 1898, nu 18,042, nr 18,093, Plak IV (48,073).

W de G Birch. Mistov ofScottFsh Sealsfiorn the 11:th to i7:th cenluvy, Stirling 1905, VoB
i, nr 2. s 99.
Manfred Groten, "Das AuPiáommen der bischöflichen Thronsiegei im Deutsehen
Reich", i HEs?orkches Jahrbuch. 100.Jasirgang, Miinchen 1980, s 963ff.
Se: man p%Knud &n helliges og de tidligere danske kongers m@nteri 1000-taSlet,finder
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man intet rigszble aFsilledet, meat hyppigt sceptre og,cnder Knud selv 6og kun swcrci. P
Mauberg, idyn~fcrlzoldog udmynlninger i Danrnartk indtil 1146, ICih 1300,tav I-Xbl.
Suppl med C J Beeker. ' T k e Coina.ge of Hartacnut and NIagnus the Gcod at Lund c
104.0-c 1045'~,
a 119 fffi,4 Studies ir1 Norrheyiz Cninages ofthe tjeventh Genrury (Eeá Mongeiige Danske VidensE<abernes Selskab, Historisk-filosofisk SkriP~er9 4 1 , udg a C 4
Becker, Kbh 1981.
A Thiset, anf a, tafel3,7a. Det mig bekendt tidligste er den ufigarske konge Enericus
den 1's guldbullerevers fra 1202, W h4arsEna, anf a , tabl XIX. 3. PS tyske brakteater findes handstillingen allerede fra sidste halvdel af 1100-tallet. Brakteaten ner Stauferzeit
1158-1254.. Aus der Munzsamiung der deutschen Bundesbank: FranPrfurt am Mzin
1977-79, abb 75.

F'elts kong Wilhelm fra IHolland (1248), Die Zeit der Siaufer, Sd H I . abb 27, s %XVII.

D L Galbretith, "Sigilla Agaunensia", i Schweizer Archivfiir Heraldik, VoF 39, Laiasame
1925. planche I, nr 01 (segltegning).
W de G Birch. Catclogue of Seals in tize Deparirmni of ~l~foi~uscviprs
in ihe Brifish Museum, val 7.1, London 1892, n i 5506 (ingen seglafi3iIdning).
Ser man bort fra seglmaterialet, findes faJEcerytiernotivet dcg allerede i 1OGO-ialiet (Hennig Scheei, Kziturhisiorisk leksikoir for nordisk rniddelaider, bd 4, sp 354: Dannenberg,
Deutsche Miinzen, Berlin 1874-2905, Tafelband. Fafel 91, na 44. 46, 47; Bayeux-kppei). Om den delvist bevarede 'rjm-;anon i Lunds domkapiteimusenm (bageste halvdel
af en falkerytter Etan tydeligi ses) ogsi er iaa 100G-tallet: er dog langt fra sliáker;. Det
eneste der vides med sikkexhed er, at den "funniis vi6 en ansialld grundgranskning P
lund‘^ (C G Brwnius, Skines Kons"cicloria f61 medtiltiden, 1850. s 472). Mani har fo;s@gtat sammenkede tympanonet med e- kongsgard vest for domkirken (A Ansren,
Mede!tidcciaden. rapport 26, S t o c l t h o l ~1983. s 71)., men hvorfor ikke anse den for at
have tilhbrt en tidligere romansk kirke i Lund? Romanske tympanoner kendes jo udelukkende fra kirkerne i det skandii-avislhe omride. Og dertil er falkeryttermotivet heller
ikke ukendt i gejstlig regi, nar man holder sig nogle dog noget senere I<a?kmaierierfos
@jr.Jeg t m k e r specielt
motivet "der, levende og den dejde" i Ieks Ydojby Itiike (dat
1380) (U IHaastrup og R Egevang. Danske kulkmalerier. Gotik 1375-1475. Kbb 1989,s
V og P Pentz's artikel: Den ridende d&, i samme bog (med fotografi af motivet)).
W Mahsnitz, Die Zeit der Siaufer, Stutigari 4377, bd 1,s 56.
Det gzlder forp~rigtogsi den ekerfolgezde Floris, Wllheim den II's broder og Floris
den V, sen af Wilhelm dec 11.J G .Kruisheer. D e oorkonden en de Icanselasij van de graveri van Holland tot 1239. S Gravenhage-Haarlem 1 9 7 1 . 3 11,segltype 42-43 og 49-50.
Legende: S FLBRENCI-I COMITIS HOLLANDIE, .J G Kruisileer, anf a segirype 28.
Legende: SIGKEL FLORENCII CBMITIS DE ISP;LAWDIE, J G Riuisheeï, anf aseg3type 33.

J G Krtllsheer. anf a b d I , s 7. ditto, bdI1. s 259 og nr 110.
J G Krbiishesr, a n f a , b d I , s 7-8, ditto, bdI19s267-69, nr 153-55,15M,46C, 1163,167,i71
bis, 172. 176.
J G Krilisheer. anfa, b a HI: For 124.7: segltyperne 37 og 38; 1247: Legende: Vd.JaLK-:ELM
GI GRA ROM IN WEGEM EEECTJS SEMP AUGUSTUS", segltype 39.
Jeg kender adskillige eksempler pa, ai kviriderne brugte motivet hele deres levetid, f eks
MacBteid; Floris den SV's kone 9 G Mruisheer, anfa?bd II. segitype 32.

R Mahsritz. a d z . s 50.
Dipiomatarium Donicurn, anf a, s 44.
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51. Udenfor seglverdenen kender jeg dog to eksempler på falkeryjtere med krone. Det ene
sP<ulle vzre et 1200-tals kalkmaieri i gamle Risinge kirke i Bstergötland (jf Henning
Scheel, Kullurhisto~iskleksikon for nordisk middelalder, bd IV, sp 154) og det andet ea
et 1300-tak kalkmaleri i Skibby kirke (Frederiksborg amt). Det sidste forestiller "De tre
levende og de tre dade". I en båndslynget tekst omkring de tre bekronede falkeryttere
og 3 staende og bekronede skeletter aner man teksten . . . V . . . S : VIDE : IOTE FILUS. (Kulturhistorisk leltsikon for nordisk middelalder, bd IV, planche 3). Interessant
er det - her i denne kirkelige sfzre - at falkeryttermotivets betydning synes at vere last
fra den verdslige retslige sfzre - altså seglverdenen -ved at personerne er bekronede,
men stadigvzk betegnes som sonner, jf teksten over kalkmaleriet, og det ikke er det retslige betydningslag, som har haft billedfremstilierens interesse, men naermere modstillingen "evig fyrstelig eller Kongelig ungdom" kontra "d@denn.
52. L Mfeibull, anf a. s 136.

53. Rune Nordberg, X1*leuïhistorisk leksikon for nordisk inidrielalder, bd 16; 2 op1 1982,
spalte 532-533.
54. Se evt afbildningen af Harld Godvinson fe>rog efter hans kroning 1066 på Bayeux-izpper.

55. Erkebisp Niels kronike: S r D VI, s 623. Supplsret med M Maclceprang, "Wre>nikenom
Jens Grands fangenskab", Historisk Tidsskrift, 6r, 3 bind, s 643. Herluf Nielsen, Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bd VII, sp 572.

56. M G H Const P rir 408, s 160f.
57. Se note 51 og 40.
58. Se note 40.
59. A Thiset, anf a.
60. Diplomatarium Danicum, anf a , s 44.

