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Et Ukendt Tordenskioldsegl
Af Bans
Hans Christian Bjerg
1716 adledes den norsk-danske s~
søofficer Peter Jansen Wessel under
navnet Tordenskiold. Hans originale
patent, med adelsvåbenet
adelsvabenet påmalet,
pamalet, opbevares i dag på
pa Frederiksborg Museet
(se HT 1/38). To signeter med Tordenskiolds adels
adelsvaben
våben indgraveret findes endvidere bevaret i andre danske

I

1. Peter Wessel TordenskiDIds
Tordenskiolds adelige
fra nobiliteringen i 1716
vtlben. Benyttet tra
våben.
til hans d('Jd
død i 1720. Blasoneringen i
adelspatentet lyder: .Skioldet dee
deeles
les udi
fire lige deele. Udi det t('Jrste
fØrste Quw·teer
lyser en Liun Ild udi blaa grund. Udi
det andet som er rødt
r('Jdt staar een Hvid
Ørn
~rn med udstragte Vinger. Udi det tredie
r('Jdt ligger Tvende
Quarteer, som og er rødt
Stykker eller Canoner af
at Guld paa hin
anden over tvert, med tvende Guld Kugle,·
le?· paa hver side og een midt under. Det
fierde og sidste Quarteer t('J?"er
fØ,"er een blaa
L('Jve
Løve staaendes med een dragen Sabel udi
den Høire
H('Jire Fod. Oven paa SkiDIdet
Skioldet er sat
at
een Aaben Adelige Tourneer Hielm af
hvis spitze reiser sig een Ørne
~rne Klov med
Liun lid
Ild udi,
ucii, og paa hver side af
at Hielmen henger det Danske Flag med sin
Vimpel oven over«. Fot. Rigsarkivet.
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museer. Det ene på
pa Nationalmuseet,
det andet på
pa Rosenborg Slot.
Adelsvabenet, af hvilket der i dag
Adelsvåbenet,
kendes et stort antal seglaftryk på
pa originale breve, turde iØvrigt
i~vrigt være
va:re velkendt (se figur 1).
l). Mindre kendt synes
derimod de segl at være,
va:re, som Peter
Wessel har benyttet tør
tr/Jr sin nobilitering.
Gennemgar man hovedværkerne
Gennemgår
hovedva:rkerne indenfor den omfangsrige Tordenskioldlitteratur, fremgår
fremgar det af disse, at Tordenskioldforskningen hidtil kun har
haft kendskab til eet »præ-nobilite»pra:-nobiliteringssegl«, gennem seglaftryk på
pa breve
dateret i perioden 1713-16 (se figur 2).
I dette segl, der kan have inspireret
Peter Wessel til det 4. felt i hans adelsvaben, ses en oprejst, kronet lØve
våben,
l~ve i
skjoldet, og en (kronet?) engel med
sva:rd i Mnden
sværd
hånden (Sankt Mikael?) som
hjelmfigur. Det vides
vi des ikke, om dette
vaben har eksisteret i en farvelagt udvåben
fØrelse.
f~relse. Signetet, som Peter Wessel har
brugt 1713-16, er, såvidt
savidt jeg ved, ikke
bevaret. Der kan herom henvises til
O. Bergersen: »Viceadmiral Tordenskiold«, Trondheim 1925, pag. 586 og
planche 21, og V. Bachke: »Tordenskioldiana«, Trondheim 1958, pag. 148.
Det er imidlertid lykkedes mig at
fremdrage to segl
seglaftryk
aftryk fra et hidtil
ukendt signet, som Peter Wessel ma
må
have benyttet i alt fald
faId i 1712. Det
ene af disse seglaftryk (se figur 3) findes i det danske Rigsarkivs seglsamling, anbragt sammen med seglaftryk
af de to andre typer af Tordenskioldsegl (figur 1l og 2).
J eg blev opmærksom
opma:rksom på
pa dette seglaftryk i seglsamlingen for et par år
ar
siden. Nedenunder det står
star »Peder

Tordenskiold
Wessel af
at snauwen Ormen til ankers
ved Langesund 8/2 1719., skrevet med

en nyere hånd,
hand, sandsynligvis da aftrykket er blevet sat ind i samlingen.
Dette kan kun betyde, at seglaftrykket
er skåret
skaret ud af et brev dateret som
Årstallet»»1719«
1719« må
ma imidovenstaende. Arstallet
ovenstående.
lertid være
v.ere en fejlskrivning alene af
den grund, at Peter Wessel på
pa dette
tidspunkt jo var nobiliteret og næppe
n.eppe
under nogen omstændigheder
omst.endigheder ville
have forseglet sine breve med andet
end si t adelssegl.
Peter Wessel fØrte
fflrte kommando på
pa
snauen Ormen 15/ 9 1711-2/5 1712,
og inden for denne periode opholdt
han sig i Langesund for at reparere
i tiden 9/1-15/2 1712. Tilskriftens
• 1719« må
ma skulle være
v.ere 1712.
Jeg prØvede,
prflvede, da jeg havde set seg£rem til det
let, i Rigsarkivet at finde frem
brev, som det var udskåret
udskaret fra. Men
da mine undersØgelser
undersflgelser endte uden resultat, kom jeg til den konklusion, at
det pågældende
pag.eldende segl slet ikke var Peter Wessels, men fejlagtigt var tillagt
ham på
pa grund af bogstaverne »P W «
over skjoldet.
I foråret
foraret 1964 udkom den store
kildeudga ve »Tordenskiolds brev« i
Oslo under redaktion af Tordenskioldforskeren O. Bergersen .
Desv.erre bringer værket
Desværre
v.erket ikke sfragistiske oplysninger, hvor dette ellers
ville have været
v.eret muligt, i forbindelse
med de i original bevarede breve. Det
fremgar imidlertid af værket,
fremgår
v.erket, at der
findes et brev fra
£ra Peter W essel i original i det norske Riksarkiv dateret
8/2 1712 i Langesund.
Dette fik mig til atter at tage sagen
op. Og i det danske Rigsarkiv fandt
jeg efter nye undersØgelser
undersflgelser et brev fra
£ra
Peter Wessel dateret 16/3 1712, hvorpa der sad et lignende seglaftryk, som
på
det jeg tidligere forgæves
forg;eves havde søgt
sflgt
at verificere, at han havde benyttet.

2. Segl benyttet af PeteT Wessel fm 1713
indtil nobiliteringen i 1716. Man har hidvtere det eneste,
til anset dette segl for at være
Jpr nobiliteringen .
som han haT benyttet tør
lI skjoldet: en oprejst, kronet løve.
lpve. PlI
På
hjelmen: en (kronet?) engel med et sværd
svterci
i hånden
hllnden (Sankt Mikael?). Famerne kendes ikke, og signetet e1' ikke bevaret. Fot.
Rigsarkivet.

Brevet ligger i pakken »Krigskancelliet, Indkomne Sager, SØetaten
Sfletaten Vedkommende 1712 « og turde bevise, at
Peter Wessel virkelig har fØrt
fflrt seglet,
der ses på
pa figur 3.
Peter Wessel har med andre ord fflr
fØr
sin nobilitering benyttet mindst to
segl, det hidtil kendte med den oprejste lØve,
Iflve, samt det nyfundne.
En eksakt beskrivelse af det nyfundne segl er vanskelig, da graveringen i
det anvendte signet efter aftrykket at
dØmme
v.eret usædvanlig
us.edvanlig dårligt
darligt
dflmme har været
udfflrt. Det eneste, der fuldstændig
udfØrt.
fuldst.endig lader sig tyde, er bogstavern e P og W,
anbragt over skjoldet på
pa hver sin side
af hjelmfiguren. I skjoldet ses tre dyr,
anbragt 2,1. De kan se ud som hunde
eller okser. Eller måske
maske skal de være
v.ere
en eller anden form for fabeldyr.
Hjelmfiguren, der er anbragt direkte
oven over skjoldet, ser ud som hove-
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Tordenskiold
T
ordenskiold

3. Segl benyttet af Pe
Peter
ter Wesse
Wessell i 1712.
vtere t kendt
kend t inden fOI'
fOl'
Det har hidtil ikke være
TOTdenskioldforskningen.
TOTdensk
ioldfo rskningen. Seglet er blevet
fremdraget af al·tiklens
al·tik lens forfatter,
for fatter, og afaftryk er fundet
fund et de
dels
ls i det danske Rigsarkivs seglsamling, dels
de ls pa
på et O
onginalt
riginalt
b,'ev Ira
fra Peter W essels hilnd
hånd af 16/
1 6/331712.
1712.
1 skjolde
skjoldett ses tre dyr (h
(hunde?
unde? okser? fa
fabelbeldyr?) anbragt 2,1. H
Hjelmfiguren
jelmfiguren kunne se
ud til at være
vtere hovedet af en hindr?).
hind(?). Farken des ikke, og noget signe
signett er ikke
ver kendes
bevaret. Fot.
Fat. Rigsarkivet.
R igsark ivet.

Over
p''et
et skimtes
det af en hind (?). O
ver P
en h alvmane
alvmåne og en stjerne.
Peter Wessel har
h ar sandsynligvis ikke
fremstille. TanT anselv ladet dette segl fremstille.
ken melder sig d
da,
a, om hhan,
an , ddaa han
netop var blevet skibsehef
ski bschef i september
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1711 og derfor havde brug for et segl
til sin tjenstlige korrespondance,
korrespondanee, tilfreldigvis er kommet i besiddelse af et
fældigvis
ejerl\llst
ejerlØ
st signet, som han har kunnet
bruge, fordi det indeholdt initialerne
»PW«.
»PW«.
Det forhold,
forhold, at der i skjoldet er tre
dyr,
d
yr, anbragt 2,1, hvoraf det nederste
er større
st\llrre end de to øverste,
\lIverste, og ganske
srerligt, at hjelmfiguren er anbragt
særligt,
umiddelbart over skjoldet, uden hjelm,
peger henimod engelsk eller engelskpeger
inspireret heraldik. Men da det
d et ikke
er lykkedes mig at finde nogen engelsk familie, der f\llrer
fØrer et lignende
vaben,
våb
en, leder denne teori ikke videre
frem
£rem mod en eventuel endelig identificering.
fieering.
Hvornar
Wessel
essel
H
vornår og hvorfor Peter W
har skiftet segl fØrste
f\llrste gang, vides ikke.
Af material
m aterialet
et i det da
danske
nske Rigsarkiv
fremgar
fremgår det kun, at seglskiftningen
ma have
må
h ave fundet sted
sted i tiden mellem
16/3 1712 (sidste kendte anvendelse
anve ndelse af
seglet med de
d e tre dyr, figur 3) og 9/2
9/ 2
1713 (fØrste
(f\llrste kendte anvendelse af seglet m
ed den oprejste lØve,
med
l\llve, figur 2).
Af begivenheder i dette tidsrum, i
forbindelse med
m ed hvilke han
h an muligvis
kan have
h ave foretaget en seglskiftning,
kan nrevnes
nævnes hhans
a ns overtagelse af kommandoen over fregatten Lt/Jvendals
LØvend als
G al/e i 2/5 1712,
Gallei
171 2, og udnævnelsen
udnrevnelsen til
.Capi
.Capitain-Lieutenant«
tain-Lieuten ant« 14/ 10
IO s. å.
a.
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