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Byvåben
Af Sven Tito Achen

De pal/eNge
palleHge nøgler
nug/er

GalbTeath har med stor lærdom
lxrdam ag
og
klal'hed skrevet herom i »Papal He·
raldry«, Cambridge 1930 (som jeg i
vidt omfang bygger på)
pa) ; if9>lge
ifØlge ham
er det ældste
xldste bevarede eksempel på
pa
korslagte pavelige n9>gler
nØgler fra 1267 og
findes i det tidligere pavelige, nu
biskoppelige palæ
palx i Viterbo, nord for
Rom. Anbragt i et skjold, altså
altsa som
egentligt våben,
vaben, er de ældste
xldste kendte
eksempler fra begyndelsen af
a£ 1300tallet (figur 3).
Efter at have været
vxret fØrst
f9>rst Sankt Peters, siden pavernes mærke
mxrke udviklede
de to, aftest
oftest korslagte n9'g,
nØg,l er sig i
lØbet af 1300- og 1400-tallet
19>bet
l400-tallet til at blive
pavestolens, den Katolske Kirkes, og
de kirkelige besiddelsers våben;
vaben; i reglen afbildedes nØglerne
n9>glerne sammen med

Når
Nk et så
sa centralt bibelord indeholder
et så
sa konkret billede, er det ikke mærmxrkeligt, at »NØglen
»N9>glen til Himmerige« (en
eller somme tider to) blev Sankt Peters
attribut. I den kirkelige kunst afbildedes Sankt Peter så
sa at sige aldrig uden
sin store n9>gle;
nØgle; det var simpelt hen
n9>glen man kunne kende ham på
nØglen
pa
(figur 2). De ældste
xldste bevarede eksempler på
pa fremstillinger af Peter med nøgn9>glen er fra 400-tallet.
Men nØglen
n9>glen var i,k ke blot den dØde
d9>de
apostels. De tilhØrte
tilh9>rte også
ogsa hans til enhver tid levende efterfØlger
efterf9>lger på
pa . Sankt
Peters stol«, som havde overtaget hans
magt til at lukke ind eller
ell er lukke ude,
altsa paverne.
altså
Sam paveligt mærke
Som
mxrke brugtes næsten
nxsten
n9>gler, og fra slutningen af
a£
altid to nØgler,
1200-tallet afbildedes disse to nØgler
n9>gler
i reglen med den ene lagt over den
anden i et skråt
skrat kors. Den berØmte
ber9>mte
skotsk-schweiziske heraldiker D . L.

1. Næstveds
Ntestveds våben
vilben i dag: i blåt
blilt felt to
krydsede guld nøgler
n/igler med kammene opad
og udad mellem foroven en guld krone
og forneden to sølv
s/ilv bølgelinjer.
b/ilgelinjer. Tegning
af
Bt'itu,
at Friedrich B1·itze.

A
Å SIGER jeg også
ogsa dig, at du er
Petrus, og på
pa denne klippe vil
viI jeg
bygge min menighed, og dØdsrigets
d9>dsrigets
porte skulle ikke få
fa overhånd
overhand over
den. Og jeg vil
viI give dig Himmeriges
Riges nØgler,
n9>gler, og hvad du binder på
pa
]J orden, det skal vxre
være bundet i Himlene, ag
og hvad du 19>ser
lØser på
pa J orden, det
skal vxre
være 19>st
lØst i Himlene« .
Saledes talte ifØlge
Således
if9>lge Matthæus
Matthxus Evangeliets 16. kapitel, 18-19. vers, Jesus til
apostlen Peter. Fra Peter fik de fØlf9>lgende biskopper af Rom deres myndighed og deres magt »til at binde og
19>se«,
lØse«, og det citerede skriftsted er derfor et af de allervigtigste for den Katolske Kirke.

S
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den pavelige Ik rone. Til forskel herfra
bestod (og består)
bestar) de enkelte pavers
vaben af deres slægtsvåben,
våben
shegtsvftben, ell
eller
er nydannede personlige våben,
vftben, plus nØgler
n~gler
og krone (se figur 4 og 7).
NØgler i forskellige kombinationer
N~gler
og positioner (men oftest korslagte)
sidder i dag i våbenerne
vlibenerne for et uoverskueligt antal tidligere og nuværende
nuv<eTende
pavelige besiddelser, og kirkelige (ikke
nØdvendigvis
katolske) embeder, instin~dvendigvis katolskc)
tutioner m. m. I Danmark sidder der
- foruden i Næstved
Na:stved byvliben
byvåben - f. eks.
en eller to nØgler
n~gler i vftbenerne
våbenerne for
BØrglum
B~rglum Stift, Viborg Stift, Slesvig
Stift og Roskilde Stift (i dette sidste
tilfa:lde repræsenterer
tilfælde
repra:senterer de dog vistnok
helgenpaven
helgen
paven Lucius 1.,
I., som dØde
d~de 254).
N~glerne
NØglerne var oprindeligt oftest
of test af
sØlv,
s~lv, senere af guld. Iblandt en af
hver, hvilket er den Katolske Kirkes
oIficielle tingering i dag. I den senere
officielle
middelalder var der en tendens til at

2. Peder Bodilsen overrækker
overrt:ekker sin kirke·
bygning til Sankt Peter, kendetegnet ved
n~gle. Miniatur i Calendarium
sin store nøgle.
Nestvediense fra o. 1260.
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3. Et af
at de t:eldste
ældste kendte eksempler pd
på
to krydsede pavelige nøgler
n~gler i skjold,
.muligvis t:eldre
ældre end 1320-25«. Fra Pa·
lazzo Gherardis
Cherardis facade, Pistoia. Efter
Galbreath.
Calbreath.

nØglerne
n~glerne stod i et rØdt
rt/>dt skjold,
skjoId, når
nar de
repra:senterede pavedØmmet,
repræsenterede
'Paved~mmet, i blåt
blat
nar de repra:senterede
når
repræsenterede Sankt Peter,
men dette har aldrig været
va:ret en regel,
og der er talrige afvigelser.

N(l!stved St. Peders Kloster
Næstved
I 1135 skænkede
sk<enkede den sjællandske
sja:lIandske stormand Peder Bodilsen og hans br~re
brØdre
en kirke i Næstved
Na:stved til oprettelse af
et benediktinerkloster, .Na:stved
-Næstved Kloster«. Kirken var indviet til Sankt
Peter (som si'k kert var Peder Bodilsens
egen skytshelgen, se figur 2), og klostret kaldtes senere »Næstved
»Na:stved Sankt
Peders Kloster«. Senere igen, efter at
va:re flyttet ud i skovene nord for
være
byen, blev det kaldt .Skovklostef«.
.Skovkloster«. I
1560 overdrog kong Frederik 2. det
ved Reformationen beslaglagte kloster
til Herluf Trolle og Birgitte GØye,
G~ye,
som der grundlagde den skole der
kaldes Herlufsholm.
Fra dette kloster er der bevaret tre,
ret sene sigilIer:
sigiller: et ældre
teldre konventssegl
og et abbedsegl, begge kendt fra 1378
og i brug til 1532, og begge bl.
bI. a.
visende Peter med nØglen;
n~glen; samt et
yngre konventssegl (anvendt 154157) også
ogsa med Peter
nØgle
n~gle som central figur. Se herom H. J. Helms' omfangsrige og grundige, men letlæste
letla:s te

+

Ntestved byvdben
Næstved

værk .Næstved
va:rk
.Na:stved St. Peders Klosterc,
1940, side 255.
Pa klokken .Katerinac i HerlufsPå
holm Kirke findes imidlertid på
pa tre
steder gengivelse af et tidlig,
tidlig.ere, nu
forsvundet segl, som ikke kendes andre steder fra (figur 5). Dette segl viser
ingen Sankt Peter, men derimod to
korslagte nØgler.
n~ler. Det er uden al tvivl
dette abbedsegl, som er oprindelsen til
Na:stved byvåben.
Næstved
byvaben.
IfØlge Helms (side 265) dateres klok1f9>lge
ken .1Øseligt
»19>seligt til efter
eIter klosterbranden
1261, .ffiaske
måske 1280-90. Det er derfor
muligt, at (abbed) .Niels
»Niels 111«
I11« er identisk med (abbed) Niels Pink, dØd
d9>d
1265«. Hvis dette holder stik, er abbedahbedseglet på
pa klokken i Herlufsholm Kirke
af overordentlig stor heraldisk interesse. Det er nemlig i så
sa fald det ældste
a:ldste
bevarede eksempel i Verden på
pa brug
af de to korslagte nØgler
n9>gler som Sankt
Peters eller Pavestolens mærke!
ma:rke! Det

1Julla
lJulla
contra
<Erro
res
l1utbert
~~trtini

5. Aftryk af abbedens segl på
pa klokke i
Skovklosters kirke, nuværende
nuvterende Herlufsholm Kirke. Indskriften lyder: .Abbed
Niels 3.s segljSigillum Abbatis Nicolai
III
II/c•.. Efter
Etter Helms.

ældste eksempel som kendes af Gala:ldste
breath, uhyre kyndig selv og med hele
Vatikanets viden til sin rådighed,
radighed, var
som na:vnt
nævnt fra 1267·).

NceJtved
Næstved byvåben
byvdben

erfcqmlrluJtt .

De to nØgler
n9>gler anvendt som byens våvaben kendes tidligst i et seglaftryk fra
2. juli 1421 (se figur 6). Det tilsvarende signet kan jo imidlertid godt
va:re ældre;
være
a:ldre; det anvendtes indtil midten af 1500-tallet. En af de sidste
gange det var i brug, var ironisk nok
pa et dokument, af 30. oktober 1536,
på
om bispernes afsættelse.
afsa:ttelse.
At de to korslagte nØgler
n9>gler fra klostrets 1200-tals abbedsegl, senest fra
Ira
1421 genfindes i Næstved-borgernes
Na:stved-borgernes
segl, var en helt naturlig udvikling.
Byen ejedes af
a£ klostret, og lige til Reformationen blev alle byens 9>vrighedsØvrigheds-

4. Pave Leo 10.s personlige vdben (han
var en Medici) med nØgler
n~gler og tiara. Fra
.Bandbulle mod Martin Luthers og hans
Meningsftellers Vildfarelser. 1520.
Meningsfællers

.. ) I .Danmarks Kirker. VI Præstø
Pra:stjiS Amt
I, 1933, side 72, nævnes
ruevnes Næstved
Na:stved byvåben
byvll.ben
.;om værende
Vicrende .fra o. 1200 •. Hvad dette
udsagn bygger på,
pll., ved jeg ikke.
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N{cstved Borgeres Segl/S.
Segl/ S. Sivium de
6.• Næstved
Nestweth., kendt Ira
fra 1421. Efter
Elter Trap.
Nestwethc,

personer indsat og afsat af klostrets
abbed. Stadens Øvrighed
~vrighed repræsenterepr;esenterede abbeden og 'h ar derfor anvendt
dennes segl.

Kronen
Den vigtigste forskel mellem seglet fra
Ira
1200-tallet og det fra 1421 er den
krone som sidder foroven mellem nøgn9lglerne. Hvor kommer den fra?
Inger SchjØrring
Schj9lrring mener (SØndags
(S9Indags
BT 20/2 1959), at abbeden i NæsN;estved Sankt Peders Kloster _faktisk var
det man i katolske
katoIske lande
Iande kalder
kaIder for
en fyrsteabbed, idet han - hvad der
var ganske enestående
enestaende her i landet -

7. Eksempler på
ptl tidlige, flade og enkelte,
pavelige kroner. Vtlbener
Våbener tor
for Innocens 6.
(1352-62) og Clemens 6. (1342-52). Efter
Elter
Galbreath.
Calbreath.

264

herskede over .k lostergodset og dets
beboere med de befØjelser,
bef9ljelser, der ellers
tilkom en konge. Kronen i Næstved
N<estved
byvaben hentyder formentlig til abbebyvåben
dens fyrstelige
fyrsteIige stillinge.
stilIingc.
En krone kendes
ken des ganske rigtigt i
udlandet som attribut for abbeder
med verdslig
verdsIig jurisdiktion, men HeIms
Helms
mener ikke (side 252), at Næstved
N;estved KloKIosters abbed har indtaget en særstilling
s;erstilIing
blandt danske abbeder, i hvert fald
faId
ikke i retning af at være
v;ere mere end
de. Han var ganske vist -en overmåde
overmadc
rig og mægtig
m;egtig herre ... Han udØvede
ud9lvede
retspleje, rådede
rildede over liv og dØd,
d9\d, udsIyng,e de bandstråler
bandstdIer ... c,
»sa
slyng.ede
«,
men »så
hØjt
h~jt som tiIkongens
til kongens dd
råd når
nar han dog
aldrig, medens vi derimod ser abbeder ... af SorØ,
Sor9l, Antvorskov, Ringsted,
BØrglum
B~rglum og Dalum som
sam medlemmer
medIemmer
af Rigsrådet«.
Rigsddet«.
Efter min mening har kronen en
anden oprindelse: Fra 700-tallet kendes en særlig
s;erIig pavelig
paveIig hovedbeklædhovedbekl;edning, en hØj,
h~j, spids hue, som paverne
bar i deres egenskab af verdslige
verdsIige suver;ener. Måske
ræner.
Maske for at understrege denne
hovedbekI;ednings ikke-sakraIe
hovedbeklædnings
ikke-sakrale karakter kombinerede man den fra 1100llOOtallet med en krone. Samtidig afbildedes pulden
puIden ofte så
sa flad
£lad og uanselig,
uanseIig,
at denne pavelige
paveIige kronehue kunne
tage sig ud som en almindelig,
aImindelig, åben
aben
Eyrstekrone (figur 7).
Vistnok uden nogen anden hensigt
end det rent dekorative satte man
efterhanden yderligere
efterhånden
yderIigere en krone til,
oven over den fØrste,
f9lrste, og fra 1300-t,a llet
endnu en, således
saledes at man dermed
havde skabt den tredobbelte pavelige
paveIige
krone, tiara'en, som nutiden kender
(figur 4). Fra 1353 kendes den kombineret med nØglerne,
n9lgIerne, både
bade i og uden
udcn
skjoId.
skjold.
For mig at se, er der næppe
n;eppe tvivl
om, at kronen i Næstved
N<estved byvåben
byvaben er
den pavelige
paveIige krone, som den formo-

Ncestved byvåben
Næstved
byvaben

kopieret fra klostrets fØrste
fif>rste skelsten,
også
ogsa efter at klostret forlængst
forliengst var
nedlagt.

Kronen alene

8. Næstved
Ncestved Kloster havde Sankt Peter til
tit
skytshelgen. Det samme havde bispedpm.
bispedøm.
met York i England. Herover ses dette
stifts våben
vaben (seglet er fra 1390'erne) med
npgler og enkelt pavekrone.
nØgler
Efter Galbreath.
Calbreath.

dentlig har været
Vieret gengivet i et nu for·
svundet klostersegl. Se også
ogsa figur 9.
De to br(>lgelinjeT
bØlgelinje?" under nØglerne
niflglerne
i byens segl af 1421 og senere udfØreludf9irelser er kanske blot ornamentale, kanske
skal de anskueliggØre
anskueligg9ire 'Susaen,
.Susåen, der muligg9ir sejlads på
liggØr
pa Næstved
Niestved både
bade sydfra
og nordfra.

Der kendes adskillige eksempler på,
pa,
at danske kØbstæder
kif>bstieder har ændret
iendret cleres
deres
gamle våben,
vaben, og det er derfor ikke
enestaende, at Næstved
enestående,
Niestved i fØrstningen
fif>rstningen
af 1500-tallet lod sig skære
skiere et nyt
signet med et nyt, eller i alle fald meget stærkt
stierkt forenklet våben,
vaben, nemlig en
hone alene. Det mærkelige
hane
mierkelige var, at
det gamle signet, med nØglerne
nif>glerne og
kronen, stadig eksisterede og, i hvert
fald en tid, blev brugt jævnsides
jievnsides med
det nye.
Det er fristende at se nØglernes
n9iglernes forsvinden af det nye signet som et udslag af Reformationen: de er blevet
opfattet som ærke-papistiske
ierke-papistiske symboler,
hvorimod kronen er gået
gaet ram forbi,
fordi den ikke er blevet opfattet som
specielt pavelig; på
pa denne tid afbildedes pavekronen altid tredobbelt. En

Skelstenen
I stengxrdet
stengærdet i Nyhave på
pa Herlufsholm, neden for biblioteksbygningen,
sidder en gammel skelsten (figur 10),
som illustrerer heraldik.kens magt og
varighed.
Helms fortæller
fortieller (side 505-06) om
en skelstrid mellem indbyggerne i
Ladby og HollØse
Holl9ise (hvor Skovkloster
pa
begge steder ejede jord), afgjort på
Flakkebjerg Herredsting 26. august
1499. Efter kendelse blev der
cler hugget
mærke
rnxrke i træ
trie og rejst en sten. Stenen i
gierdet
gærdet i Nyhave kan imidlertid
imidlerticl ikke
Viere fra 1499. Den må
ma være
Viere en langt
være
senere aflØser
aflif>ser eller aflØsers
aflif>sers aflØser,
afl9iser,
men nr(>glen
nØglen sidder der endnu,
end nu, trofast

9. Tegning af SØren
Spren Abildgård
Abildgard fra 1756
efter nu forsvundet korstol i Herlufsholm Kirke. Den viser klostrets abbedab bedvaben med tredobbelt pavek!"One.
våben
Nationalmuseet.
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tiJ
KØbstads Historie « 1-4, 1925-32 , til
K9>bstad
kt
tidspun
dette
Pa
På
»henim od 1700«.
Na:stved endnu engang lavet
havde Næstved
vaben.
pa sit våben.
om på

Tre kroner

Herlutsh olm, .Skiel mel·
på Herlufsh
10. Skelsten pil
HolØse Fongc. Den
lum Ladby Ore ok Hol~se
nuværen de
første sten blev sat 1499, den nuvceren
f~rste
n~glen sidder der
er langt senere, men nøglen
Etter Helms.
endnu! Efter

forf9>lgelse af katolske manife·
sMan forfØlge
sådan
pa i
1 på
eksempeel
statione r har man et eksemp
o1m
holm
Herlufs
Herlufsh
i
d.
klokken »Gertru
ordene
er
~lokke
1dokke
denne
Pa
På
Kirke.
»Help Maria, Sancta Anna« meget
if9>lge Helms (side 618)
utydelig e og ifØlge
forsa:t, da klomed forsæt,
Ødelagt
9>delagt
»sikkert
stret i 1560 blev Herluf Trolles ejendom; det gik ikke an, at en klokke i
anrabte katolske
en luthera nsk kirke anråbte
helgene r«.
Denne teori stemme r imidler tid ikke
rigtigt med, at det nye bysegl, uden
n9>g1er, i hvert fald kendes fra 1519.
nØgler,
pa rigsdag en i Worms
f9>rst på
Det var fØrst
aben
1521, at Martin Luther valgte åben
aReform
og
irken,
Romerk
kamp mod
9>rt i DangennemffØrt
tionen blev ikke gennem
f9>r 1536. Men naturlig vis har
mark fØr
f9>r Luther.
va:ret anti-pap isme fØr
der været
til
va:ret ti1
Uanset hvad grunde n har været
vabenet , blev
nØglernes udelukk else af våbenet
n9>glern
segl i alle fald brugt sidste
det gamle seg1
n9>ggang 1556, og dermed forsvan dt nøgår.
byvabe n i ca. 350 fIr.
Na:stve d byvåbe
lerne af Næstve
skaret et nyt signet
I 1622 blev der skåret
Il).
ogsa med en krone alene (figur 11).
også
Rasmus
if9>lge
ifØlge
brugtes
abenet
åbenet
Krone-v
d
»Na:stved
va:rk »Næstve
udma:rkede værk
Nielsen s udmærk
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I 1692 havde staden atter ladet sig
ska:re et nyt signet, denne gang med
skære
sk jold med tre kroner i (se figur
et skjold
12). Omskri ften var kopiere t efter det
sa slavisk, at dettes
foregae nde sigil, så
foregåe
overf9>rt til det nye
»1622« var blevet overfØr
årf9>rst fra arsigil. Dette el· imidler tid fØrst
heller
derfor
og
,
slutning
hundred ets
ikke medtag et i Grandje ans .Danske
gar
ders Segl«, 1937, som kun går
K9>bsta:ders
KØbstæ
kroner
guld
kendes:
e
til 1660. Farvern
bUt felt.
i blåt
a:ndred e den ene
Hvorfo r man ændred
krone til tre, kan jeg ikke tilbyde nosa
gen er så
Ændrin gen
pa. .iEndrin
gen forklari ng på.
Na:stved kun
gere, som Næstved
ma:rkel igere,
meget mærkeli
ar tidliger e var blevet grungodt 30 år
digt plyndre t og mishan dlet af svenSydsja:lske tropper under krigen i Sydsjælma
land, hvorun der befolkn ingen ofte må
pa
på
kroner
tre
have set de svenske

"
Ncestved bysegl, .Sigilum Civitatis
11. Næstved
n~gler. Et -tidNestvediensisc, 1622, uden nøgler.
fremligere segl med en krone alene var tremstillet senest 1519, men er mindre godt
var
til at reproduc ere. En krone alene vaT
at 1500f~rste halvdel af
vilben fra tørste
Ncestveds våben
Næstved
at 1600·tallet.
tal/et til slutning en af
tallet
Efter
Etter Grandje an.

NtIIstved byvtlben
Næstved
byvåben

12. Næstved
Nllistved

bysegl, ..Sigillum
Sigil/um Civitatis
«, fra o. 1692, uanset at indNestvediensis
Nestvediensis«,
va ben
skriften stadig siger .1622«. Dette våben
indtil o. år
ar 1900.
brugtes indtilo.

fjendens faner,
faner, materiel, rekvisitiQner
rekvisitioner
m.m.
Trekroner-vabenet brugtes i ca. 200
TrekrQner-våbenet
ar.
byradet
år. Omkring 1900 begyndte byrådet
atter at bruge byens ældste
xldste våben;
vaben;
det blev indregistreret i marts 1938.
Trekroner-vabenet kan dog stadig ses
Trekroner-våbenet
flere
Here steder i byen.

Andre nøgler
nog/er
Det er et almindeligt mistag at tro"
tro,
at fQrdi
fordi en figur i heraldikken kan
betyde eller
eIIer repræse
reprxse ntere et eller
eIIer andet, så
sa betyder eller
eIIer repræsenterer
reprxsenterer den
altid denne ting. I dette tilfx
tilfælde:
lde : at

en nØgle
nl6gle eIIer
eller et par nØgler
nl6gler altid står
star
for
fQr Sankt Peter eller
eIIer paven. Men såsadan er det langtfra.
En nØgle
n9>gle kan naturligvis nok
nOok symeller aflukket,
bolisere
boIisere nQget
noget aflåset
aHaset eIIer
Qg
især den frihed o,g uafhængighed
og isxr
uafhxngighed
so,m fØlger
f9>lger af at kunne låse
Jase sin dØr.
d~r.
Fristxder har ofte en nØgle
Fristæder
nl6gle i deres
vaben; det gxlder
våben;
gælder f. eks. Geneve, Bremen, Leiden. I Danmark står
star nØglen
n~glen
vaben fo,r denne bys værdigvxrdigi Skjerns våben
hed SQm
som kØbstad.
k9>bstad.
IfØlge
If9>lge et middelalderligt bryllupsbryIIupsritual var kvinden ret bo,rtgift »manden til ha:der
hæder o,g til at dele hans seng,
lås Qg
til las
og nØgler,
n9>gler, o,g til lo,vlig andel
andeI
i al hans ejendo,m«. En nØgle
n9>gle kan
kendetegne den som faktisk eller
eIIer i
o,verfØrt
o,verf9>rt betydning har nØglen
n9>glen til
tiI
f. eks. en pengekasse eller
eIIer andet aflukke, hvo,rtiI
hvo,rtil ikke enhver har adgang:
en Po,rtner, en Po,rtier, en vægter,
vxgter, en
kasserer, en kammerherre.
kammerherre. Geheimekabinetssekretxr Struensee havde to,
kabinetssekretær
nØgler
n~gler i sit grevelige våben
vaben af 30. september 1771.
En nØgle
n9>gle kan kendetegne den SQm
som
udg9>r »nØglen
udgØr
»n9>glen til« no,get, so,m sidder
i en »nØglestilling«.
»n~glestiIIing«. Fæstningsbyerne
Fxstningsbyerne
Schliisselburg og
Qg GibraItar
Gibraltar har hver
en nØgle
n~gle i deres våben.
vaben.
Og endelig kan en nØgle
n9>gle naturligvis repræsentere
reprx sentere den so,m fremstiller
den: en låsesmed,
lasesmed, en kleinsmed, i mo,derne tid: den fin-mekaniske industri.

13. Eksempler pa
på andre krydsede nfJg1er
nøgler end pavens, nemlig nattevagtens, pOl·tierens,
lasesmedens.
mamtllrk
firmam
ærkee for De Forenede Vagtselskaber, KfJbenhavn.
København. De
låsesmedens. Til venstre: fir
to m
mærket
llirket i midten: den europæiske
europlliiske portier-sammenslutning,
portier-sammens lutning, ligefl·em kaldet . De
NfJg1er«. Til højre:
hfJjre: mtllrke
gyldne NØgler«.
mærke for Dansk Lasesmedeforening.
Låsesmede{ore1Jing.
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N{Cstved byvåben
Næstved
byuaben

Sidste!
Medens denne artikel forelå
foreIa i korrektur, meddelte lederen af
a£ Næstved
N::estved Museum, lektor F_ Michelsen, mig, at der
i Historisches Archiv der Stadt KaIn
Koln
var fundet eksemplarer af et NæstvedN::estvedsigil fra 1280, siddende på
pa et brev fra
£ra
foged, rMm::end
rådmænd og menighed i NæsN::estved til foged og rådmænd
radm<end i KOln (se
figur 14). Opdagelsen var gjort av Archivrat, Dr. Hugo Stehkiimper i Koln,
som havde skrevet en artikel herom.
Denne artikel vil blive publiceret snarest i .Arbog
'Årbog for Historisk Samfund
for Præstø
Pr::est!6 Amt«.
Dette fund viser for det fØrste,
f!6rste, at
staden Næstved
N::estved allerede 1280 fØrte
f!6rte de
krydsede nØgler
n!6gler som sit våben.
vaben. Hidtil
havde man kun kendt nØglerne
n\'>glerne i abbedseglet fra 1200-taJlet
1200-tallet og stadsseglet
fra 1421.
Ved en omhyggelig sammenligning
af seglet figur 14 og seglet figur 6 (dvs.
dets forbillede i Grandjeans
Grand jeans kØbstadsk\,>bstadssegi), bliver man overtydet om, at de
segl),
to segl
seglaftryk
aftryk er foretaget med samme
stamp. Overarkivar, dr. Henry Bruun
pa Rigsarkivet (til hvem Dr. Stehpå
. kamper havde henvendt sig) og jeg
selv er kommet til denne konklusion
uaEh::engigt af hverandre. Dermed er
uaFhængigt
ik.ke blot Næstveds
ikke
N::estveds våben,
vllben, men selve
sigilstampen gjort 141 år
ar ::eldre.
ældre.
Mellem 1280 og 1421 er der imidlertid foretaget en meget væsentlig
v::esentlig ::enændring i stampen, idet man har ladet
indgravere en krone mellem nØglerne.
n!6glerne.
Denne ·k rone kan opfattes som den
pavelige krone (sMan
(sådan som udviklet
p. 264), og må
ma i så
sa fald utvivlsomt
være
v::ere indsat i byens segl med et nu
forsvundet abbedsegl som forbillede;
j::evnf!6r figur 9.
jævnfØr
Men kronen kan og,s åa tænkes
t::enkes at
have en helt anden årsag.
arsag. Igennem
1400-taIlet s\,>gte
søgte de danske konger at

268

14. Segl pa
på brev
breu af 7. august 1280 fra
N{Cstueds
bysty-re
radm{Cnd i
Næstveds bysty'
re til foged og rådmænd
Koln . Omskrift: .S. Sivium de Nestweth
Kain
Nestwethc.
•.
J{CVnf~r
JævnfØr med figur 6. - Historisches Archiv
Kain.
chiu der Stadt Koln.

ophjælpe
ophj::elpe kØbstæderne
k9>bst::ederne og optræde
optr::ede som
deres beskyttere; en af de ivrigste hertil var Erik af Pommern
Porilmern (1396-1439).
Samtidig s!6gte
søgte både
bade kØbstæder
k!6bst::eder og konger at begrænse
begr::ense klostrenes magt. Specielt vides det, at Næstved
N::estved by ofte har
v::eret i opposition til klostret. Det kan
været
t::enkes, at kronen er blevet indsat i
tænkes,
den gamle stamp som en demonstration heraf.
maske
Hvis dette er rigtigt, kan det måske
forklare, at borgerne senest 1519 helt
udelod nØglerne
n!6glerne af
a£ våbenet,
vabenet, men beholdt kronen. Netop i de sidste ar
år af
1400-tallet var der flere
Here gange spektak.
ler mellem byens borgere og abbeden.
Tilbage står
star at takke Dr. Stehkamper, lektor Michelsen og dr. Bruun for
deres store venlighed, dels ved at gøre
g!6re
mig opmærksom
opm::erksom på
pa fundet,
£undet, de
dels
Is ved
at tillade at det blev omtalt og gengivet i Heraldisk Tidsskrift fØr
f!6r offento£fentligg!6relsen af
liggØrelsen
a£ Dr. Stehkampers egen
artikel.
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