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HERALDISK TIDSSKRIFT NR. 11· MARTS 1965 

T rolle -V abenet 
Af Sven Tito Achen 

V ED DE fleste af de historiske 
sev;erdigheder i Danmark og det 

~vrige Norden, som bes~ges af turister, 
kan man k~be vejledninger som orien
terer den bes~gende, dels om hvad han 
ser, dels om stedets fortid og hvorledes 
fortiden afspejler sig i nutiden. Det er 
imidlertid en kendsgerning, at noget 
af det som, f. eks. i slotte og kirker, 
falder den bes~gende mest i ~jnene, 
og som mest umiddelbart tiItaler ham 
og f;engsler ham, i reglen ikke er om
talt med et ord i sadanne vejledninger. 
Det er stedets heraldik. 

I England og Schweiz ser man ofte 
heraldiske guides - til kirker, slotte, 
klostre, skoler osv. - og det st;erke 
salg af dem viser interessen for deres 
emne. I Danmark fin des mig bekendt 
ikke en eneste heraldisk vejledning af 
denne art, sk~nt vi ejer talrige histo
riske sev;erdigheder - f. eks. Roskilde 
Domkirke ell er Kronborg Slot - hvis 
heraldik spill er en rolIe for en mere 
perspektivrig forstaelse af, lwad stedet 
har at vise. J a, der er turist-Iokaliteter 
i Danmark, hvis heraldik simpelt hen 
er en af stedets hovedattraktioner. Det 
g;elder f. eks. Frederiksborg Slotskapel 
og kirkerne i Ringsted og Sor~. I Sve
rige kan man n;evne Riddarholms
kyrkan. Disse steder modtager hvert 
ar tusinder af bes~gende, som med 
nysgerrighed og interesse betragter de 

mange vabenskjolde, men hvis udbytte 
alIigevel er ringe, fordi de i reglen 
ikke ved, hvad disse vabener kunne 
fort;elIe demo 

En af de heraldiske opgaver i Nor
den, som venter pa at blive l~st, er 
udarbejdelse af vejledninger som kan 
give de bes~gende den forklaring og 
orientering i stedets heraldik, og i 
heraldik i det hele taget, som de fleste 
af dem savner. Dette sidste ord er valgt 
med omhu. Det er utvivlsomt for man
ge mennesker et savn ikke at kunne 
forsta disse ting. 

Et sted hvor en sadan heraldisk 
guide ville v;ere naturlig, er Herlufs
holm, den gamle kostskole i Sydsj;el
land, grundlagt 1565 af Herluf Trolle 
og Birgitte Gt/lye. Og det ville v;ere 
n;erliggende for en sadan »Herlufs
holms heraldik« at begynde med stif
ternes egne vabener, Herlufs r~de ho
vedl~se trold i gult felt og Birgittes 
tre hvide muslingeskalIer i bUt, som 
ses overalt pa skolen: ude og inde, i 
kirken og pa de andre bygninger, pa 
elevernes uniformer og sportstr~jer, 

og talrige andre steder lige til skolens 
spisestel og drengenes uniformsknap
per (se figur 1 og 2). Disse to vabener, 
som kl;eder hinanden sa brilliant, er 
vidt forskellige i deres oprindelse, og 
deres historie kan ikke undga at f;engs
le. 
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terer den besØgende, dels om hvad han 
ser, dels om stedets fortid og hvorledes 
fortiden afspejler sig i nutiden. Det er 
imidlertid en kendsgerning, at noget 
af det som, f. eks. i slotte og kirker, 
falder den besØgende mest i øjnene, 
og som mest umiddelbart tiltaler ham 
og fængsler ham, i reglen ikke er om
talt med et ord i sådanne vejledninger. 
Det er stedets heraldik. 

I England og Schweiz ser man ofte 
heraldiske guides - til kirker, slotte, 
klostre, skoler osv. - og det stærke 
salg af dem viser interessen for deres 
emne. I Danmark findes mig bekendt 
ikke en eneste heraldisk vejledning af 
denne art, skØnt vi ejer talrige histo
riske seværdigheder - f. eks. Roskilde 
Domkirke eller Kronborg Slot - hvis 
heraldik spiller en rolle for en mere 
perspektivrig forståelse af, hvad stedet 
har at vise. J a, der er turist-lokaliteter 
i Danmark, hvis heraldik simpelt hen 
er en af stedets hovedattraktioner. Det 
gælder f. eks. Frederiksborg Slotskapel 
og kirkerne i Ringsted og Sorø. I Sve
rige kan man nævne Riddarholms
kyrkan. Disse steder modtager hvert 
år tusinder af besØgende, som med 
nysgerrighed og interesse betragter de 

mange våbenskjolde, men hvis udbytte 
alligevel er ringe, fordi de i reglen 
ikke ved, hvad disse våbener kunne 
fortælle dem. 

En af de heraldiske opgaver i Nor
den, som venter på at blive lØst, er 
udarbejdelse af vejledninger som kan 
give de besØgende den forklaring og 
orientering i stedets heraldik, og i 
heraldik i det hele taget, som de fleste 
af dem savner. Dette sidste ord er valgt 
med omhu. Det er utvivlsomt for man
ge mennesker et savn ikke at kunne 
forstå disse ting. 

Et sted hvor en sådan heraldisk 
guide ville være naturlig, er Herlufs
holm, den gamle kostskole i Sydsjæl
land, grundlagt 1565 af Herluf Tralle 
og Birgitte Cøye. Og det ville være 
nærliggende for en sådan »Herlufs
holms heraldik« at begynde med stif
ternes egne våbener, Herlufs rØde ho
vedlØse trold i gult felt og Birgittes 
tre hvide muslingeskaller i blåt, som 
ses overalt på skolen: ude og inde, i 
kirken og på de andre bygninger, på 
elevernes uniformer og sportstrØjer, 
og talrige andre steder lige til skolens 
spisestel og drengenes uniformsknap
per (se figur l og 2). Disse to våbener, 
som klæder hinanden så brilliant, er 
vidt forskellige i deres oprindelse, og 
deres historie kan ikke undgå at fængs
le. 
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Sven Tito Achen 

1. Herlufsholms stifteres vAbener malet i 
loftet pA skolebygningens forhal. Dekora
tionen er udf~rt i 1890'erne, men i deres 
udformning er vAbenma:rkerne kopieret 
efter det epitafium over a:gtefa:llerne i 
Her1ufsholms Kirke, som Birgitte G~ye 

lod opsa:tte 1568. 

Medens G~yemes muslingeskal (som 
viI blive behandlet i en anden artikel) 
er en af heraldikkens almindeligste 
figurer, er trolden omtrent sft sja:lden, 
som det er muligt at blive. Bortset 
fra den norsk-danske sla:gt Cold, der 
siden 1700-tallet har f~rt et trolde
hoved i sit skjold (se senere), er Trol
lemes trold den eneste i Skandina
vien, troldes hjemland, og dermed 
utvivlsomt i verden. 

De unders~gelser om Herluf Trolles 
vaben som f~lger, er resultatet af et 
forstudium til en turistvejledning. Som 
artiklen fremtra:der her, er den dog 
naturligvis alt for detal jeret til dette 
formal og ma i pakommende tilfa:lde 
forkortes sta:rkt. Pa den anden side 
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indeholder den kanske, som den er, 
enkeltheder der kan interessere den 
i heraldikken noget mere avancerede. 

S/(l!gten Trolle 
Den f~rste person der kendes, sam med 
sikkerhed tilh~rer familien Trolle, er 
Herluf Trolles farfars farfars far, den 
svenske ridder Birger Knutsson Trolle, 
ejer af garden Bo i 6stbo Herred i 
Smaland: han omtales i 1360'eme, blev 
sUet til ridder f~r slaget ved Gata
skogen 1365 mod Albrekt af Mecklen
burg, og d~de senest 1381. 

Muligvis kan familien f~res endnu 
to sla:gtled la:ngere tilbage, med Knut 
Birgersson og Birger (na:vnt 1318), 
men dette kan ikke bevises. I ~vrigt 

er disse to personers navne omtrent 
det eneste, man ved om demo 

Birger Knutsson Trolles s~n var rid
deren Birger Birgersson Trolle »den 
Gamlec til Bo, d~d tidligst 1440. Hans 
s~n var svensk rigsrad og ridder B ir· 
ger Trolle »den Unge« til' Bergquara, 
d~d vistnok 1471. 

Hans s~n igen var Herlufs farfar, 
svensk rigsrad og ridder Arvid Tro lle 
til Bergquara, d~d 1505. Og hans s~n, 
Herlufs fader, var Joakim eller Jakob 
Trolle tiI Lillo i Skane (1475-1546), 
den f~rste af sla:gten som slog sig ned 
i det Danske Rige. 

Herluf Trolle (1516-65) havde flere 
br~dre, men kun en af dem f~rte sla:g
ten videre: Niels Trolle (1520-65), hvis 
s~nnes~n, der ogsa hed Niels Trolle 
(1599-1667), blev fader til bI. a. Bir
gitte Trolle (1631-87), som i 1672 blev 
friherreinde af Brahetrolleborg, og til 
Arvid Trolle (1653-98), der er stam
fader til de yngre svenske Troller. 

Den sidste danske Trolle d~de i 
1782. Den svenske linje, der blev fri
herrelig i 1816, florerer stadig. 

Sven Tito Achen 

1. Herlufsholms stifteres våbener malet i 
loftet på skolebygningens forhal. Dekora
tionen er udført i 1890'erne, men i deres 
udformning er våbenmærkerne kopieret 
efter det epitafium over ægtefællerne i 
Herlufsholms Kirke, som Birgitte Gøye 

lod opsætte 1568. 

Medens GØyernes muslingeskal (som 
vil blive behandlet i en anden artikel) 
er en af heraldikkens almindeligste 
figurer, er trolden omtrent så sjælden, 
som det er muligt at blive. Bortset 
fra den norsk-danske slægt Gold, der 
siden 1700-tallet har fØrt et trolde
hoved i sit skjold (se senere), er Trol
lernes trold den eneste i Skandina
vien, troldes hjemland, og dermed 
utvivlsomt i verden. 

De undersØgelser om Herluf Trolles 
våben som fØlger, er resultatet af et 
forstudium til en turistvejledning. Som 
artiklen fremtræder her, er den dog 
naturligvis alt for detaljeret til dette 
formål og må i påkommende tilfælde 
forkortes stærkt. På den anden side 
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indeholder den kanske, som den er, 
enkeltheder der kan interessere den 
i heraldikken noget mere avancerede. 

Slægten Tralle 

Den fØrste person der kendes, som med 
sikkerhed tilhØrer familien Trolle, er 
Herluf Trolles farfars farfars far, den 
svenske ridder Birger Knutsson Tralle, 
ejer af gården Bo i 6stbo Herred i 
Småland: han omtales i 1360'erne, blev 
slået til ridder fØr slaget ved Gata
skogen 1365 mod Albrekt af Mecklen
burg, og dØde senest 1381. 

Muligvis kan familien fØres endnu 
to slægtled længere tilbage, med Knut 
Birgerssan og Birger (nævnt 1318), 
men dette kan ikke bevises. I Øvrigt 
er disse to personers navne omtrent 
det eneste, man ved om dem. 

Birger Knutsson Trolles sØn var rid
deren Birger Birgersson Tralle »den 
Gamlec til Bo, dØd tidligst 1440. Hans 
sØn var svensk rigsråd og ridder B ir· 
ger Tralle »den Unge« til' Bergquara, 
dØd vistnok 1471. 

Hans sØn igen var Herlufs farfar, 
svensk rigsråd og ridder Arvid Tra lle 
til Bergquara, dØd 1505. Og hans sØn, 
Herlufs fader, var Jaakim eller Jakob 
Tralle til Lilli) i Skåne (1475-1546), 
den fØrste af slægten som slog sig ned 
i det Danske Rige. 

Herluf Tralle (1516-65) havde flere 
brØdre, men kun en af dem fØrte slæg
ten videre: Niels Tralle (1520-65), hvis 
sØnnesØn, der også hed Niels Tralle 
(1599-1667), blev fader til bl. a. Bir
gitte Tralle (1631-87), som i 1672 blev 
friherreinde af Brahetrolleborg, og til 
Arvid Tralle (1653-98), der er stam
fader til de yngre svenske Troller. 

Den sidste danske Trolle døde i 
1782. Den svenske linje, der blev fri
herrelig i 1816, florerer stadig. 



Navnet Trolle 

I middelalderen var faste sl;egtsnavne 
blandt adelen som bekendt sj;eldne; 
man kalde sig i reglen efter sin fa
ders fornavn: Knud Peders~n, Holger 
Knuds~n, osv., uanset at man maske 
tilh~rte en af de familier, der senere 
er blevet kendt som f. eks. Gylden
stjerne, Huitfeld, Rosenkrantz, osv. 
Efterhanden tog dog £lere og £lere 
adelsfamilier faste sl;egtsnavne, is;er 
efter Frederik l.s forordning derom 
1525. Nar en sl;egt tog navn, var det 
almindeligt at den - som de tre 
n;evnte eksempler - kaldte sig efter 

2. Eleverne pa Herlufsholm b<f:rer Gj2jyer
nes vabenskjold pa venstre side af deres 
skjorter, blazere og almindelige sports
trj2jjer. Skoleholdet, skolens fodboldhold 
mod andre skoler, b<f:rer imidlertid Trol
levabenet, ikke i skjold, men som det ses: 
selve den rj2jde trold pa den gule bluse. 
Desv<f:rre vender trolden den gale vej , sik
kert en fj2jlge af, at Trollevabenet pa Her
lufsholm n<f:sten altid ses courtoisie-vendt 

mod Gj2jyevabenet. 

Trolle-vabenet 

3. Birger Knutsson .Trwllecs segl fra 
1367 med sl<f:gtens oprindelige vaben, det 
tredelte skjold (eller muligvis: et smalt 
gaf£elkors). Farverne kendes ikke. Om
skriften, som er meget utydelig, lyder: 
. S(igillum) Birgeri Knvtssc. Seglet findes 
under et dokument i det svenske Riks-

arkiv. Efter Sjogren. 

sit vaben eller en del af det: den 
gyldne stjerne, det hvide felt, kransen 
af roser (pa hje1men), osv. 

Ligesom fonnodentlig de £leste an
dre troede jeg tidligere, at det ogsa var -
gaet sli1edes ti1 med sl;egten Trolle, 
altsli at tro1de-vabenet var ;e1dre end 
Trolle-navnet og ophav ti1 dette_ Men 
sadan forho1der det sig ikke. 

Trolle-navnet f~res allerede 1367 af 
sl;egtens f~rste sikre med1em, H erlufs 
farfars farfars far, Birger Knutsson, 
der i et dokument fra dette ar beteg
nes som »Birger Trwllec. I hans seg1 
under dokumentet ses hans vaben, 
der ikke indeholder en trold, men er 
et a1de1es »neutraltc skjo1d, delt i tre 
felter ved et gaffe1snit (se figur 3)_ 

Birger Knutsson »Trwlle«s s~n B j,.
ger Birgersson Trolle den Gamle er 
den f~rste, der f~rer et vliben med en 
trold i. Det ;e1dste bevarede eksemp1ar 
sidder i hans seg1 under et dokument 
dateret Linkoping 1. ju1i 1402. 

Navnet er altsli uimodsige1igt ;eldre 
end vlibenet. Den svenske fi1olog L. 
F. Laffler (se 1itteraturlisten, sidst) 
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I middelalderen var faste slægtsnavne 
blandt adelen som bekendt sjældne; 
man kalde sig i reglen efter sin fa
ders fornavn: Knud PedersØn, Holger 
KnudsØn, osv., uanset at man måske 
tilhØrte en af de familier, der senere 
er blevet kendt som f. eks. Gylden
stjerne, Huitfeld, Rosenkrantz, osv. 
Efterhånden tog dog flere og flere 
adelsfamilier faste slægtsnavne, især 
efter Frederik l.s forordning derom 
1525. Når en slægt tog navn, var det 
almindeligt at den - som de tre 
nævnte eksempler - kaldte sig efter 

2. Eleverne på Herlufsholm bærer Gøyer
nes våbenskjold på venstre side af deres 
skjorter, blazere og almindelige sports
trøjer. Skoleholdet, skolens fodboldhold 
mod andre skoler, bærer imidlertid Trol
levåbenet, ikke i skjold, men som det ses: 
selve den rØde trold på den gule bluse. 
Desværre vender trolden den gale vej , sik
kert en følge af, at Trollevåbenet på Her
lufsholm næsten altid ses courtoisie-vendt 

mod Gøyevåbenet. 

Tralle-våbenet 

3. Birger Knutsson .Trwllecs segl fra 
1367 med slægtens oprindelige våben, det 
tredelte skjold (eller muligvis: et smalt 
gaffelkors). Farverne kendes ikke. Om
skriften, som er meget utydelig, lyder: 
. S(igillum) Birgeri Knvtssc. Seglet findes 
under et dokument i det svenske Riks-

arkiv. Efter Sjogren. 

sit våben eller en del af det: den 
gyldne stjerne, det hvide felt, kransen 
af roser (på hjelmen), osv. 

Ligesom formodentlig de fleste an
dre troede jeg tidligere, at det også var -
gået således til med slægten Trolle, 
altså at trolde-våbenet var ældre end 
Trolle-navnet og ophav til dette_ Men 
sådan forholder det sig ikke. 

Trolle-navnet fØres allerede 1367 af 
slægtens fØrste sikre medlem, H erlufs 
farfars farfars far, Birger Knutsson, 
der i et dokument fra dette år beteg
nes som »Birger Trwllec. I hans segl 
under dokumentet ses hans våben, 
der ikke indeholder en trold, men er 
et aldeles »neutraltc skjold, delt i tre 
felter ved et gaffelsnit (se figur 3)_ 

Birger Knutsson »Trwlle«s sØn B j,.
ger Birgersson Trolle den Gamle er 
den fØrste, der fØrer et våben med en 
trold i. Det ældste bevarede eksemplar 
sidder i h ans segl under et dokument 
dateret Linkoping 1. juli 1402. 

Navnet er altså uimodsigeligt ældre 
end våbenet. Den svenske filolog L. 
F. Liiffler (se litteraturlisten, sidst) 

11 



Sven Tito Achen 

peger yderligere pa, at hvis vabenet 
havde vreret reldst, og navnet havde 
vreret taget efter vabenets trold, burde 
slregtsnavnet have vreret Troll (uden 
»e«), hvilket er det svenske ord for 
trold, medens Trolle (med »e«) kun 
kan opfattes som en afledning af et 
andet ord. 

Men hvorfra har da den fjiirste 
Trolle afledet sit navn? Den svenske 
genealog P. SjogTen skriver i sit me
get grundige vrerk .Sliikten Trolles 
Historia .... «, 1944: .Mest troligt 
ar .... att slakten erhallit sitt namn 
efter nagon plats ell er nagot fi:iremal 
i trakten, med vilka overnaturliga han
delser ansetts vara fi:irknippade«. 6st
bo Herred i Smaland, hvor Trollerne 
havde deres stamjord, er srerligt rigt 
pa stednavne med Troll(e)-. Sjogren 
nrevner Trolleborg, Trolleklippa, Trol
lerike, Trollhuvud, Trollas og Trolle
kulla, alle navne der eksisterede i rnid
delalderen. Af disse mener han, at der 
er stjiirst sandsynlighed for at Trol
lerne har deres navn efter »Trolle
klippa, dar enligt den annu levande 
traditionen riddarens mote med trol
len under julnatten skall ha agt rum«. 

Ridderens mode med tro/den 

Den tradition som Sjogren hentyder 
til, kendes tidligst fra en ligprrediken 
som biskop Petrus Jonre i 1620 holdt 
over fru Anna Turesdotter Trolle, 
enke efter en fransk adelsmand i 
svensk tjeneste. 

Bispen genfortreller et sagn som Fru 
Anna selv har fortalt ham til forkla
ring af, hvorfra slregtens navn og va
ben stammede. Hendes stamfader, en 
unavngiven »gudfrygtig herre«, der 
boede pa garden Ed (en af Trollernes 
stamgarde) i 6stbo Herred i Smaland, 
var tidlig julemorgen pa vej til .julot
tane i Voxtorp Kirke, lidt sydjiist for 
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Varnamo, da Satan viste sig for ham 
i en skjiin kvindes skikkelse og fristede 
ham. Kvinden rakte ham et drikke
horn, som han tog med venstre hand 
og kastede drikken ud af, medens han 
med hjiijre Mnd greb sit svrerd og .i 
det hellige nyfjiidte barns J esu Kristi 
navn« hug kvindens hoved a£. 

Da ridderen kom tilbage efter guds
tjenesten, l:'t kvindens krop og hoved 
stadig pa vejen, men nu forvandlet til 
»sadan skapnad, som Trollars vapen 
annu i manga uthuggne stenar finns«. 
Drikkehornet blev af familien over
draget domkirken i Vaxjo til opbeva
ring. Da danskerne i 1570, under den 
Nordiske Syvarskrig, brrendte Viixjo af, 
forsvandt dette horn »som slregten ikke 
ville have mistet for flere godser«. 

I Voxtorp Kirke findes den dag i 
dag et maleri af ridderens mjiide med 
troldkvinden ved Trolleklippa (se 
figur 4). Det er udfjiirligt behandlet af 
Edvard Wibeck i en dybtgaende og 
intelligent artikel i Varnamo Hem
bygdsfi:irenings Arsbok 1952. Wibeek 
bedjiimmer billedet til at vrere malet 
»snarast i slutet av Johan III:s tid«, 
dvs. fjiir 1592, og mener at det er 
Trolle-slregten der har ladet det udfjiire 
og opsrette i kirken som et minde om 
deres stamfaders bedrift, efter at selve 
hornet var gaet til grunde 1570. 

Hornet 
Wibeek anser nemlig hornet for en 
realitet. 

Han er naturligvis klar over, at der 
bade i Sverige og udlandet findes an
dre sagn af lignende type knyttet til 
andre familier og lokaliteter; en af hen
sigterne med hans artikel er netop at 
pavise, at et af disse sagn, det kendte 
om »Ljungby horn oeh pipa«, der er 
knyttet til herregarden Ljungby i SH
ne, kun er en aflregger af Trolle-sagnet, 
vandret gennem Herluf Trolles faster, 

Sven Tito Achen 

peger yderligere på, at hvis våbenet 
havde været ældst, og navnet havde 
været taget efter våbenets trold, burde 
slægtsnavnet have været Troll (uden 
»e«), hvilket er det svenske ord for 
trold, medens Trolle (med »e«) kun 
kan opfattes som en afledning af et 
andet ord. 

Men hvorfra har da den fØrste 
Trolle afledet sit navn? Den svenske 
genealog P. SjogTen skriver i sit me
get grundige værk .Slåkten Trolles 
Historia .... «, 1944: .Mest troligt 
ar .... att slåkten erhållit sitt namn 
efter någon plats eller något fOrernål 
i trakten, med vilka overnaturliga hån
dels er ansetts vara fOrknippade«. Ost
bo Herred i Småland, hvor Trollerne 
havde deres stamjord, er særligt rigt 
på stednavne med Troll(e)-. Sjogren 
nævner Trolleborg, Trolleklippa, Trol
lerike, Trollhuvud, Trollås og Trolle
kulla, alle navne der eksisterede i mid
delalderen. Af disse mener han, at der 
er størst sandsynlighed for at Trol
lerne har deres navn efter »Trolle
klippa, dår enligt den ånnu levande 
traditionen riddarens mote med trol
len under julnatten skall ha ågt rum«. 

Ridderens møde med trolden 

Den tradition som Sjogren hentyder 
til, kendes tidligst fra en ligprædiken 
som biskop Petrus Jonæ i 1620 holdt 
over fru Anna Turesdotter Trolle, 
enke efter en fransk adelsmand i 
svensk tjeneste. 

Bispen genfortæller et sagn som Fru 
Anna selv har fortalt ham til forkla
ring af, hvorfra slægtens navn og vå
ben stammede. Hendes stamfader, en 
unavngiven »gudfrygtig herre«, der 
boede på gården Ed (en af Trollernes 
stamgårde) i Ostbo Herred i Småland, 
var tidlig julernorgen på vej til .julot
tane i Voxtorp Kirke, lidt sydØst for 
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Vårnamo, da Satan viste sig for ham 
i en skØn kvindes skikkelse og fristede 
ham. Kvinden rakte ham et drikke
horn, som han tog med venstre hånd 
og kastede drikken ud af, medens han 
med hØjre hånd greb sit sværd og .i 
det hellige nyfØdte barns Jesu Kristi 
navn« hug kvindens hoved af. 

Da ridderen kom tilbage efter guds
tjenesten, lå kvindens krop og hoved 
stadig på vejen, men nu forvandlet til 
»sådan skapnad, som Trollars vapen 
ånnu i många uthuggne stenar finns«. 
Drikkehornet blev af familien over
draget domkirken i Vaxjo til opbeva
ring. Da danskerne i 1570, under den 
Nordiske Syvårskrig, brændte Våxjo af, 
forsvandt dette horn »som slægten ikke 
ville have mistet for flere godser«. 

I Voxtorp Kirke findes den dag i 
dag et maleri af ridderens mØde med 
troldkvinden ved Trolleklippa (se 
figur 4). Det er udfØrligt behandlet af 
Edvard Wibeck i en dybtgående og 
intelligent artikel i Vårnamo Hem
bygds fOrenings Arsbok 1952. Wibeck 
bedØmmer billedet til at være malet 
»snarast i slutet av Johan III:s tid«, 
dvs. fØr 1592, og mener at det er 
Trolle-slægten der har ladet det udfØre 
og opsætte i kirken som et minde om 
deres stamfaders bedrift, efter at selve 
hornet var gået til grunde 1570. 

Hornet 
Wibeck anser nemlig hornet for en 
realitet. 

Han er naturligvis klar over, at der 
både i Sverige og udlandet findes an
dre sagn af lignende type knyttet til 
andre familier og lokaliteter; en af hen
sigterne med hans artikel er netop at 
påvise, at et af disse sagn, det kendte 
om »Ljungby horn och pipa«, der er 
knyttet til herregården Ljungby i Skå
ne, kun er en aflægger af Trolle-sagnet, 
vandret gennem Herluf Trolles faster, 



Trolle-vdbenet 

4_ Maleriet fra slutningen af 1500-tallel i Voxtorp Kirke i Smaland gengiver fire faser 
a£ herremandens mS'ide med trolden. L<engst til hS'ijre kommer manden ridende pa vej 
til kirke sammen med en led sager. Til hS'ijre for mid ten r<ekker fristerinden ham et 
drikkehorn; bag ved hende har Trolleklippa rejst sig pa fire p<ele. I billedets venstre 
halvdel spr<enger herremanden bort fra stedet, forfulgt a£ en flok trolde; han holder 
hornet i venstre hand. Forrest til hS'ijre ligger den nu til en troldkvinde forvandlede, 
halshuggede fristerinde, sadan som manden sa hende pa tilbagcvejen fra kirken. Bil
ledet maler 175 X 120 em, og er her gengivet efter Gustaf Nasstroms inspirerende 
v<erk .Forna Dagars Sverigec 2. bind, 1948. Indskriften lyder, foroven: .Hum trolla 
klippa syntes sta pa 4 stolpar om Julanatt oeh the som .. .• Forneden: .Hum Hog
valborne Herren pa Edh reste om Jula natt til thetta Helige Tempell oeh nar han 
kom til trolla klippa kom en Jungfm oeh drak Herren til med ett horn, SOID hade 
300 fargor oeh han tog hornet med then wanstra handen oeh slog draggen efter sig 
oeh grep til swardet med den hogra oeh hogg halsen af henne, oeh han red til kyr
kian oeh the andra tI'allen folgde efter at taga hornet men kunde intet bekommat •. 

Margm'eta, der i 1498 blev gift med 
Jens Holgersen VI/stand pa Glimmin
gehus, og deres datter, Cecilia, der o. 
1525 blev gift med Knud Pedersen 
Gyldenstjerne, den davrerende ejer af 
Ljungby. 

Wiberg mener, at der ma ligge 
en elIer anden virkelig hrendelse til 

grund for sagnet om hornet. .Ett horn
liknande fOre mal har tydligen funnits, 
som pa ett markligt och fantasieggande 
satt kommit i TrolIeslaktens ago yid 
en tidpunkt, som redan i slutet av 
1500-talIet Iag mycket llingt tillbaka i 
tiden, och vilket raknades som en dyr
bar slaktklenod •. 
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Trolle-våbenet 

4_ Maleriet fra slutningen af 1500-taIlet i Voxtorp Kirke i Småland gengiver fire faser 
af herremandens møde med trolden. Længst til højre kommer manden ridende på vej 
til kirke sammen med en ledsager. Til højre for midten rækker fristerinden ham et 
drikkehorn; bag ved hende har TroIleklippa rejst sig på fire pæle. I billedets venstre 
halvdel sprænger herremanden bort fra stedet, forfulgt af en flok trolde; han holder 
hornet i venstre hånd. Forrest til højre ligger den nu til en troldkvinde forvandlede, 
halshuggede fristerinde, sådan som manden så hende på tilbagevejen fra kirken. Bil
ledet måler 175 X 120 cm, og er her gengivet efter Gustaf Nasstroms inspirerende 
værk .Forna Dagars Sverige« 2. bind, 1948. Indskriften lyder, foroven: .Hum trolla 
klippa syntes stå på 4 stolpar om Julanatt oeh the som .. .• Forneden: .Hum Hog
valbome Herren på Edh reste om Jula natt til thetta Helige TempeIl oeh nar han 
kom til trolla klippa kom en Jungfm oeh drak Herren til med ett horn, som hade 
300 fargor oeh han tog hornet med then wanstra han den oeh slog draggen efter sig 
oeh grep til swardet med den hogra oeh hogg halsen af henne, oeh han red til kyr
kian oeh the andra tI'ållen folgde efter at taga hornet men kunde intet bekommat •. 

Margm'eta, der i 1498 blev gift med 
Jens Holgersen Ul/stand på Glimmin
gehus, og deres datter, Cecilia, der o. 
1525 blev gift med Knud Pedersen 
Gyldenstjerne, den daværende ejer af 
Ljungby. 

Wiberg mener, at der må ligge 
en eller anden virkelig hændelse til 

grund for sagnet om hornet. .Ett horn
liknande fOre mål har tydligen funnits, 
som på ett markligt och fantasieggande 
satt kommit i Trolleslaktens ago vid 
en tidpunkt, som redan i slutet av 
1500-tallet låg mycket långt tillbaka i 
tiden, och vilket raknades som en dyr
bar slaktklenod •. 
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Sven Tito Achen 

Wibeek hrevder, at netop Trollernes 
hjemegn, det !6de og svrert fremkomme
lige Finnveden, var en af de egne af 
Sverige, hvor hedenskabet holdt sig 
lrengst, og hvor der derfor »sakerligen 
myeket lange« herskede sprending mel
lem hedninger og kristne. Han peger 
pa bade stednavne og arkreologiske 
fund som vis en de, at der har vreret 
adskillige hedenske kultpladser i om
egnen af Varnamo, deriblandt eentrer 
for en frugtbarhedskult, der ud!6vedes 
ved hellige s!6er. 

Wibeek citerer historikeren Peter 
Wieselgren,der mener at Trolleklippa, 
ved s!6en Flaren, har vreret en sad an 
»gammel hednisk kultplats«. I dag, 
hvor vejen ved Trolleklippa er udvidet 
til et meget bredt anlreg, og hvor s!6en 
er blevet inddremmet og udt!6rret, ser 
Trolleklippa ikke synderlig troldsk ud, 
men sa sent som i 1667 blev den beteg
net som et »grymt berg«. Pa !6stsiden 
af klippen findes en af store klippe
blokke dannet hulhed, som den dag i 
dag af stedets befolkning kaldes »blods
grottan« ell er .offergrottan«. 

Wibeek selv drager ingen konklusio· 
ner, men n!6jes med at referere Wiesel· 
gren. Denne antager at sagnets .upp
hov ar en episod, som timat under 
brytningstiden melIan heden oeh kri
sten tid. En kristen man skulIe da 
overraskande ha kommit till en hed
nisk kultfest, huggit ned nagon offi
ciant - troligen en kvinnlig sadan -
oeh tagit ett vid kulten anvant horn«. 

De to teorier 

To forklaringer af TrolIe-vabenet star 
over for hinanden, en n!6gtern og en 
fantastisk. 

Laffler og Sjogren men er, at den 
smiHandske stormand Birger Knutsson 
(elIer en af hans forfredre) senest i aret 
1367 tog navnet Trolle efter en lokali-
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tet, TrolIeklippa, pa elIer i nrerheden 
af slregtens besiddelser, hvortil der mu
ligvis knyttede sig et sagn om hans 
stamfaders kamp med en trold (men 
sagnet kan ogsa vrere senere end nav
net, som en forklaring pa dette). Birger 
Knutssons s!6n, Birger den Gamle, ren
drede derefter, inspireret af slregts
navnet (og evt. sagnet), senest 1402, 
faderens vaben til en trold. 

Wibeek og Wieselgren mener, mere 
varmende, at der ma vrere en realitet 
bag overleveringen om ridderens m!6de 
med troldkvinden: En kristen mand 
overrasker i brydningstiden melIem 
hedenskab og kristendom en hedensk 
prrestinde under en offerhandling (hor
net). Hun .fristede ham«, som sagnet 
siger; i frugtbarhedseeremonier har 
deltagerne sikkert vreret n!6gne. Den 
kristne mand slog hende ihjel, og tog 
hornet med sig. I tidens l!6b blev af
gudsprrestinden til en troldkvinde, og 
beretningen satte sig frugt i stednav
net, slregtsnavnet, og slregtsvabenet. 
Forekomsten af det tredelte vaben 
(som Wibeek slet ikke kommer ind 
pa) udelukker ikke denne mulighed. 

Lyder Wibeek-Wieselgrens forkla
ring usandsynlig? Umulig er den ikke. 
Hvad jeg se Iv mener? Jeg ville !6nske, 
jeg turde tro pa den. 

En tredje mulighed 

TrolIe-navnet kan dog ogsa have sin 
oprindelse pa en made, som forekom
mer mig personligt mere naturlig. Et 
medlem af familien kan have raet nav
net som personligt !6genavn pa grund 
af sit udseende, sin optrreden, sin stem
me, sine van er, en sp!6g (ironisk), en 
tildragelse, elIer IlVad det nu kan vrere. 
Frimodige, lidet smigrende tilnavne 
var almindelige i Nordens middelal
der. Dette tilnavn kan derefter vrere 
gaet i arv. Der er andre eksempler i 

Sven Tito Achen 

Wibeck hævder, at netop Trollernes 
hjemegn, det Øde og svært fremkomme
lige Finnveden, var en af de egne af 
Sverige, hvor hedenskabet holdt sig 
længst, og hvor der derfor »sakerligen 
mycket lange« herskede spænding mel
lem hedninger og kristne. Han peger 
på både stednavne og arkæologiske 
fund som visende, at der har været 
adskillige hedenske kultpladser i om
egnen af Varnamo, deriblandt centrer 
for en frugtbarhedskult, der udØvedes 
ved hellige sØer. 

Wibeck citerer historikeren Peter 
Wieselgren,der mener at Trolleklippa, 
ved sØen Flåren, har været en sådan 
»gammel hednisk kultplats«. I dag, 
hvor vejen ved Trolleklippa er udvidet 
til et meget bredt anlæg, og hvor sØen 
er blevet inddæmmet og udtØrret, ser 
Trolleklippa ikke synderlig troldsk ud, 
men så sent som i 1667 blev den beteg
net som et »grymt berg«. På Østsiden 
af klippen findes en af store klippe
blokke dannet hulhed, som den dag i 
dag af stedets befolkning kaldes» blods
grottan« eller .offergrottan«. 

Wibeck selv drager ingen konklusio· 
ner, men nØjes med at referere Wiesel· 
gren. Denne antager at sagnets ,upp
hov ar en episod, som timat under 
brytningstiden mellan heden och kri
sten tid. En kristen man skulle då 
overraskande ha kommit till en hed
nisk kultfest, huggit ned någon offi
ciant - troligen en kvinnlig sådan -
och tagit ett vid kulten anvant horn«. 

De to teorier 

To forklaringer af Trolle-våbenet står 
over for hinanden, en nØgtern og en 
fantastisk. 

Laffler og Sjogren mener, at den 
smålandske stormand Birger Knutsson 
(eller en af hans forfædre) senest i året 
1367 tog navnet Tralle efter en lokali-
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te t, Trolleklippa, på eller i nærheden 
af slægtens besiddelser, hvortil der mu
ligvis knyttede sig et sagn om hans 
stamfaders kamp med en trold (men 
sagnet kan også være senere end nav
net, som en forklaring på dette). Birger 
Knutssons sØn, Birger den Gamle, æn
drede derefter, inspireret af slægts
navnet (og evt. sagnet), senest 1402, 
faderens våben til en trold. 

Wibeck og Wieselgren mener, mere 
varmende, at der må være en realitet 
bag overleveringen om ridderens mØde 
med troldkvinden: En kristen mand 
overrasker i brydningstiden mellem 
hedenskab og kristendom en hedensk 
præstinde under en offerhandling (hor
net). Hun .fristede ham«, som sagnet 
siger; i frugtbarhedsceremonier har 
deltagerne sikkert været nØgne. Den 
kristne mand slog hende ihjel, og tog 
hornet med sig. I tidens lØb blev af
gudspræstinden til en troldkvinde, og 
beretningen satte sig frugt i stednav
net, slægtsnavnet, og slægtsvåbenet. 
Forekomsten af det tredelte våben 
(som Wibeck slet ikke kommer ind 
på) udelukker ikke denne mulighed. 

Lyder Wibeck-Wieselgrens forkla
ring usandsynlig? Umulig er den ikke. 
Hvad jeg selv mener? Jeg ville Ønske, 
jeg turde tro på den. 

En tredje mulighed 

Trolle-navnet kan dog også have sin 
oprindelse på en måde, som forekom
mer mig personligt mere naturlig. Et 
medlem af familien kan have fået nav
net som personligt Øgenavn på grund 
af sit udseende, sin optræden, sin stem
me, sine vaner, en spØg (ironisk), en 
tildragelse, eller hvad det nu kan være. 
Frimodige, lidet smigrende tilnavne 
var almindelige i Nordens middelal
der. Dette tilnavn kan derefter være 
gået i arv. Der er andre eksempler i 



adelsfamilier, pa at oprindeligt indi

viduelle og nedsrettende s»genavne er 

blevet faste slregtsnavne, f. eks. K rag

nos (kroget nrese) og Skeel (skels»jet). 

Og eher at navnet var blevet slregts

navn, rendrede slregten sit vaben eher 

det. 
I den islandske »Fostbrs»dre saga«, 

som foregar pa Olav den Helliges tid, 

altsa i begyndelsen af lOOO-tallet, om

tales en stormand, Thorgrim Einarsson 

.med tilnavnet Trollee. Se ne re i sa

gaen kaldes han simpelt hen Thorgrim 

Trolle. Navnet forklares ikke, men det 

nrevnes, at .han havde et umedgs»rligt 

sind •. Jeg bringer ikke Thorgrim ind 

her, fordi jeg tror at de senere svenske 

TroIler skulle nedstamme fra ham; 

jeg viI blot pege pa, hvorledes et sa

dant navn kan opsta. 

Og en fjerde ... 

I en recension af Sjogrens bog i .Ge

nealogisk tidskrift« argang I, nr. 2, 

1946, peger Christopher von Warnstedt 

pa endnu en mulighed: Selve det 

faktum at • TroIle. aIlerede i middeI

alderen var et arveligt slregtsnavn 

kunne tyde pa herkomst fra Tyskland. 

I sa fald kunne navnet vrere en for

vanskning af et tysk navn uden nogen 

som helst tilknytning til noget med 

.trold-« andet end det rent lydlige. 

Hovedet 

Men selve vabenet? Giver det ikke et 

fingerpeg, at trolden heri er hovedls»s? 

Desvrerre ikke_ For det fs»rste har 

trolden i Trollevabenet ikke altid vre

ret hovedIs»s; det er et trrek, der fs»rst 

har frestnet sig efterhanden. For det 

andet: Hvordan ser en trold ud? en 

normal, velskabt og uskadt trold? 

N ar man studerer middelalderens 

gengivelser af trolde, f. eks. i kirke-

Trolle-vl1benet 

skulpturer eller kalkmalerier, viI man 

hurtigt se, at trolde kan have meget 

forskellig anatomi, uden at man kan 

sige, at den ene er mere normal eller 

unormaI end den anden. Een trold har 

sit hoved pa haIsen, som et menneske. 

En anden trold har sit hoved pa bu

gen, vel at mrerke ikke et ls»st, afhugget 

hoved anbragt der, men s»jne, nrese, 

mund voksende ud a£ selve maveskin

det (og ingen .halsstub« der antyder, 

at der burde have vreret, ell er tidligere 

havde vreret, et hoved pa skulclrene. Se 

figur 5 A). En tredje trold har hoved 

bade pa skuldrene og pa maven (se 

figur 5 B og C). En fjerde har tillige 

hoveder pa knre, albuer, penis, og hale

spids.Osv. 
Trolle-vabenets udvikling kan tren

kes foregaet saledes: 
Man satte .en trold. i skjoldet. Fi

guren tegnedes som den pagreldende 

kunstner eller handvrerker (gravs»r) 

forestillede sig en trold, snart med ho

vedet pa halsen; snart - .fOr astad

kommande av en trolsk effekt., som 

Uiffler siger - med hovedet pa bugen, 

men »organisk«, som hs»rende tiI der; 

snart med hoveder begge steder. Ved 

kopiering a£ slidte signeter eller uty

delige segla£tryk skete det, at et ansigt 

pa bugen blev overset. Man opfattede 

trolden som helt igennem hovedIs»s, og 

under indfIydelse af sagnet a£bildedes 

denne trold efterhanden, som om ho

vedet var blevet hugget at. 

Det er trenkeligt, at det er den ho

vedls»se trold i skjoldet, der har givet 

anlednillg til sagnet. Dette skulle i sa 

fald blot vrere en a£ de opdigtede .for

klaringer« af et vabens oprindelse eller 

.betydning., som renressancen holdt sa 

meget af. 
Senere skete der det, at hovedet pa 

maven opfattedes som troldens athug

gede hoved. Dette er imidlertid aldeles 

meningsIs»st. Hvor£or i alverden skulle 
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adelsfamilier, på at oprindeligt indi

viduelle og nedsættende øgenavne er 

blevet faste slægtsnavne, f. eks. K rog

nos (kroget næse) og Skeel (skelØjet). 

Og efter at navnet var blevet slægts

navn, ændrede slægten sit våben efter 

det. 
I den islandske »FostbrØdre saga«, 

som foregår på Olav den Helliges tid, 

altså i begyndelsen af lOOO-tallet, om

tales en stormand, Thorgrim Einarsson 

.med tilnavnet Trolle«. Senere i sa

gaen kaldes han simpelt hen Thorgrim 

Tralle. Navnet forklares ikke, men det 

nævnes, at .han havde et umedgØrligt 

sind«. Jeg bringer ikke Thorgrim ind 

her, fordi jeg tror at de senere svenske 

Troller skulle nedstamme fra ham; 

jeg vil blot pege på, hvorledes et så

dant navn kan opstå. 

Og en fjerde ... 

I en recension af Sjogrens bog i .Ge

nealogisk tidskrift« årgang l, nr. 2, 

1946, peger Christopher von Warnstedt 

på endnu en mulighed: Selve det 

faktum at • Trolle. allerede i middel

alderen var et arveligt slægtsnavn 

kunne tyde på herkomst fra Tyskland. 

I så fald kunne navnet være en for

vanskning af et tysk navn uden nogen 

som helst tilknytning til noget med 

.trold-« andet end det rent lydlige. 

Hovedet 

Men selve våbenet? Giver det ikke et 

fingerpeg, at trolden heri er hovedlØs? 

Desværre ikke_ For det fØrste har 

trolden i Trollevåbenet ikke altid væ

ret hovedlØS; det er et træk, der fØrst 

har fæstnet sig efterhånden. For det 

andet: Hvordan ser en trold ud? en 

normal, velskabt og uskadt trold? 

N år man studerer middelalderens 

gengivelser af trolde, f. eks. i kirke-

Trolle-vl1benet 

skulpturer eller kalkmalerier, vil man 

hurtigt se, at trolde kan have meget 

forskellig anatomi, uden at man kan 

sige, at den ene er mere normal eller 

unormal end den anden. Een trold har 

sit hoved på halsen, som et menneske. 

En anden trold har sit hoved på bu

gen, vel at mærke ikke et lØst, afhugget 

hoved anbragt der, men øjne, næse, 

mund voksende ud af selve maveskin

det (og ingen .halsstub« der antyder, 

at der burde have været, eller tidligere 

havde været, et hoved på skuldrene. Se 

figur 5 A). En tredje trold har hoved 

både på skuldrene og på maven (se 

figur 5 B og C). En fjerde har tillige 

hoveder på knæ, albuer, penis, og hale

spids. Osv. 
Trolle-våbenets udvikling kan tæn

kes foregået således: 
Man satte .en trold. i skjoldet. Fi

guren tegnedes som den pågældende 

kunstner eller håndværker (gravØr) 

forestillede sig en trold, snart med ho

vedet på halsen; snart - .fOr åstad

kommande av en trolsk effekt«, som 

Uiffler siger - med hovedet på bugen, 

men »organisk«, som hørende til der; 

snart med hoveder begge steder. Ved 

kopiering af slidte signeter eller uty

delige seglaftryk skete det, at et ansigt 

på bugen blev overset. Man opfattede 

trolden som helt igennem hovedlØS, og 

under indflydelse af sagnet afbildedes 

denne trold efterhånden, som om ho

vedet var blevet hugget af. 

Det er tænkeligt, at det er den ho

vedlØse trold i skjoldet, der har givet 

anledning til sagnet. Dette skulle i så 

fald blot være en af de opdigtede .for

klaringer« af et våbens oprindelse eller 

.betydning., som renæssancen holdt så 

meget af. 
Senere skete der det, at hovedet på 

maven opfattedes som troldens afhug

gede hoved. Dette er imidlertid aldeles 

meningslØst. Hvorfor i alverden skulle 
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Sven Tito Achen 

5. Troldeagtige va:sener fra middelalderlige kirke.r, tre eksempler blandt mange, der 
viser at en trold udma:rket kan have hovedet pit maven, med dler uden et andet 
hoved pit det (for mennesker) normale sted. De to yderste (der synes at va:re af hun
kSiln): kalkmalerier fra o. 1500, fra Ritby Kirke og Marie Magdalene Kirke, begge i 
Randers Amt. Fot. Nationalmuseet. I midten: skulptur fra 1200-tallet pit portalen til 

katedralen i Chartres i Nordfrankrig. Bema:rk figurens narreagtige hoved. 

det afhuggede hoved anbringes der? 
Hvorfor ikke mellem troldens ben, i 
dens ene klo (som f. eks. pa jerngitte
ret til Trollernes kapel i Roskilde 
Domkirke), ell er et andet sted? Opfat
telsen af mavehovedet som troldens at
huggede hoved tilh~rer en fantasifor
ladt eftertid, der ikke la:ngere anede, 
hvordan en trold sa ud. 

Denne misforstaelse er dog na:rmest 
af verbal karakter, stammende fra be
skrivelser af vabenet, snarere end fra 
gengivelser af det. 

Variationer 

Trolden og dens hoved varieres pa seks 
forskellige mader: 

1. Med hoved pa halsen alene. Dette 
synes f. eks. at vrere tilfa:ldet med et af 
Birger Trolle den Gamles segl, brugt 
1411 og gengivet i Thisets »Danske 
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adelige sigiller .... <, 1905. Se ogsa fi
gur 10. 

2. Med hoved bade pa halsen og pa 
bugen. If~lge Sjogren er dette tilfa:ldet 
ved det a:ldste troldesegl som findes, 
Birger Trolle den Gamles segl fra 
1402; det er gengivet i Sjogrens bog, 
men er meget utydeligt. Se ogsa figur 
5 B og C. 

3. Med organisk ansigt pa maven og 
halshovedet afhugget. Denne type ken
des allerede fra Birger Trolle den Un
ges sigil 1444 og har tidligere va:ret al
mindelig. Den er brugt i Anders 01-
sens regnebog 1560 (se figur 6), ved 
Trollestamtavlen i Danmarks Adels Ar
bog 1891, og pa Herlufsholm f. eks. 
i skolens exlibris. 

En troldetype med naturligt mave
hoved, men helt uden antydning af 
hals, som f. eks. pa kalkmaleriet figur 
5 A, mindes jeg ikke at have set i et 
Trolle-vaben. 

Sven Tito Achen 

5. Troldeagtige væsener fra middelalderlige kirke.r, tre eksempler blandt mange, der 
viser at en trold udmærket kan have hovedet på maven, med eller uden et andet 
hoved på det (for mennesker) normale sted. De to yderste (der synes at være af hun
køn): kalkmalerier fra o. 1500, fra Råby Kirke og Marie Magdalene Kirke, begge i 
Randers Amt. Fot. Nationalmuseet. I midten: skulptur fra 1200-tallet på portalen til 

katedralen i Chartres i Nordfrankrig. Bemærk figurens narreagtige hoved. 

det afhuggede hoved anbringes der? 
Hvorfor ikke mellem troldens ben, i 
dens ene klo (som f. eks. på jerngitte
ret til Trollernes kapel i Roskilde 
Domkirke), eller et andet sted? Opfat
telsen af mavehovedet som troldens af
huggede hoved tilhØrer en fantasifor
ladt eftertid, der ikke længere anede, 
hvordan en trold så ud. 

Denne misforståelse er dog nærmest 
af verbal karakter, stammende fra be
skrivelser af våbenet, snarere end fra 
gengivelser af det. 

Variationer 

Trolden og dens hoved varieres på seks 
forskellige måder: 

1. Med hoved på halsen alene. Dette 
synes f. eks. at være tilfældet med et af 
Birger Trolle den Gamles segl, brugt 
1411 og gengivet i Thisets »Danske 
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adelige sigiIler .... ", 1905. Se også fi
gur 10. 

2. Med hoved både på halsen og på 
bugen. IfØlge Sjogren er dette tilfældet 
ved det ældste troldesegl som findes, 
Birger Trolle den Gamles segl fra 
1402; det er gengivet i Sjogrens bog, 
men er meget utydeligt. Se også figur 
5 B og C. 

3. Med organisk ansigt på maven og 
halshovedet afhugget. Denne type ken
des allerede fra Birger Trolle den Un
ges sigil 1444 og har tidligere været al
mindelig. Den er brugt i Anders Ol
sens regnebog 1560 (se figur 6), ved 
Trollestamtavlen i Danmarks Adels Ar
bog 1891, og på Herlufsholm f. eks. 
i skolens exlibris. 

En trolde type med naturligt mave
hoved, men helt uden antydning af 
hals, som f. eks. på kalkmaleriet figur 
5 A, mindes jeg ikke at have set i et 
Trolle-våben. 



4. Helt uden hoveder. Allerede fra 
1400-tallet sikkert det almindeligste. 
De fleste Trolle-segl i »Danske adelige 
sigiller., alle Herluf Trolles egne tre 
forskellige segl (se f. eks. figur 7), og 
stprsteparten af troldene pa danske lig
sten fra 1500- og 1600-tallet hprer til 
denne type. I Sverige fprer familien 
Trolle, sa vidt jeg ved, kun den helt 
hovedlpse trold (figur 8). Se ogsa He
raldisk Tidsskrift I: 9/379. 

5. Med et tilsyneladende afhugget 
hoved pa maven. Denne opfattelse er 
specielt dansk, manifesterer sig ikke fpr 
op i 1500-tallet, og blev n~ppe almin-

6. Frontispice-tr~snit i Anders Olsen .En 
ny konstig regne bog«, 1560, som er til
egnet Herluf Trolle. 0jensynlig en hun
trold. L~g m~rke til at hovedet pa bugen 
ikke er det afhuggede hoved. Det hlllrer 
til del' hvor det sidderl I bogen er tr~
snittet af courtoisie vendt mod titelbla
det; her er det med vilje spejlvendt, for 

at trolden kan vende den rigtige vej. 

Trolle-vabenet 

delig fpr omkring 200 ar senere. »Lexi
con over adelige familier i Danmark, 
Norge og Hertugdpmmerne«, 1782-
1813, er vist det fprste trykte sted, hvor 
mavehovedet angives at v~re et Ipst 
hoved, som er anbragt del', men dette 
vrerk sa dagens lys, da den heraldiske 
forstaelse stod i nadir, og forklarede 
f. eks. trolden saledes: .en rpd figur, 
som en satyr« I 

»Nyt dansk adelslexikon« 1904 gen
tog forklaringen; det er efter plancher
ne til dette vrerk, Storcks Vabenbog fra 
1910 (se figur 9), at f. eks. vabenerne 
pa Herlufsholms Biblioteks gavlvreg er 
tegnet. Den storartet udfprte trold (fra 
ca_ 1668), del' brerer pr~dikestolen i 
Gavnp Kapel, synes ogsa at hpre til 
denne type. 

6. Ved siden af disse fem typer ken
del' man et par segl, hvis skjoldfigur 
udgpres af hovedet alene (se figur 
11 A). Indehaverne af sadanne segl har 
dog alle tillige, ved andre lejligheder, 
brugt segl med hele trolden i (se HT 
I: 9/378). 

Troldens udseende i Dvrt'gt 

Hvis man ikke rigtig husker hvordan 
f. eks. en muslingeskaI ser ud, eller 
hvis flere opfattelser star mod hinan
den, har man aItid den udvej at ga til 
tingen selv. Men ved en trold ... 

Andre fabelvresener, som f. eks. en
hjprning, lindorm, drage, grif klarer 
sig, £ordi de er sa almindelige i heral
dikken, at del' har dannet sig en norm. 
Pa grund a£ troldens heraldiske eksklu
sivitet har den imidlertid ikke engang 
det. 

Betragter man familien Trolles hun
dreder af vabengengivelser fra 1402 til 
i dag, pa sigiller, ligsten, portrretter, og 
andetsteds, viI man se, at omtrent det 
eneste £aste i gengivelsen af trolden, 
er svansen. Den kommer man ikke 
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4. Helt uden hoveder. Allerede fra 
1400-tallet sikkert det almindeligste. 
De fleste Trolle-segl i »Danske adelige 
sigiller«, alle Herluf Trolles egne tre 
forskellige segl (se f. eks. figur 7), og 
størsteparten af troldene på danske lig
sten fra 1500- og 1600-tallet hØrer til 
denne type. I Sverige fØrer familien 
Trolle, så vidt jeg ved, kun den helt 
hovedlØse trold (figur 8). Se også He
raldisk Tidsskrift l: 9/379. 

5. Med et tilsyneladende afhugget 
hoved på maven. Denne opfattelse er 
specielt dansk, manifesterer sig ikke fØr 
op i 1500-tallet, og blev næppe almin-

6. Frontispice-træsnit i Anders Olsen .En 
ny konstig regne boge, 1560, som er til
egnet Herluf Trolle. øjensynlig en hun
trold. Læg mærke til at hovedet på bugen 
ikke er det afhuggede hoved. Det hører 
til der hvor det sidder! I bogen er træ
snittet af courtoisie vendt mod titelbla
det; her er det med vilje spejlvendt, for 

at trolden kan vende den rigtige vej. 

Tralle-våbenet 

delig fØr omkring 200 år senere. »Lexi
con over adelige familier i Danmark, 
Norge og HertugdØmmerne«, 1782-
1813, er vist det fØrste trykte sted, hvor 
mavehovedet angives at være et lØst 
hoved, som er anbragt der, men dette 
værk så dagens lys, da den heraldiske 
forståelse stod i nadir, og forklarede 
f. eks. trolden således: .en rØd figur, 
som en satyr« l 

»Nyt dansk adelslexikon« 1904 gen
tog forklaringen; det er efter plancher
ne til dette værk, Storcks Våben bog fra 
1910 (se figur 9), at f. eks. våbenerne 
på Herlufsholms Biblioteks gavlvæg er 
tegnet. Den storartet udfØrte trold (fra 
ca_ 1668), der bærer prædikestolen i 
Gavnø Kapel, synes også at hØre til 
denne type. 

6. Ved siden af disse fem typer ken
der man et par segl, hvis skjoldfigur 
udgØres af hovedet alene (se figur 
Il A). Indehaverne af sådanne segl har 
dog alle tillige, ved andre lejligheder, 
brugt segl med hele trolden i (se HT 
l: 9/378). 

Troldens udseende i ØVrt'gt 

Hvis man ikke rigtig husker hvordan 
f. eks. en muslingeskal ser ud, eller 
hvis flere opfattelser står mod hinan
den, har man altid den udvej at gå til 
tingen selv. Men ved en trold ... 

Andre fabelvæsener, som f. eks. en
hjØrning, lindorm, drage, grif klarer 
sig, fordi de er så almindelige i heral
dikken, at der har dannet sig en norm. 
På grund af troldens heraldiske eksklu
sivitet har den imidlertid ikke engang 
det. 

Betragter man familien Trolles hun
dreder af våbengengivelser fra 1402 til 
i dag, på sigiller, ligsten, portrætter, og 
andetsteds, vil man se, at omtrent det 
eneste faste i gengivelsen af trolden, 
er svansen. Den kommer man ikke 
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udenom, og for at fremha:ve den, hol
der trolden den i reglen i sin ene klo. 
I ~vrigt kan trolden va:re harl~s eller 
ladden, undertiden m ed lange h artot
ter ved albuer og kna:, der ogsa kan 
va:re forsynet med hornagtige spidser. 
Trolden kan have fingre ell er lange 
kl~r (ikke n~dvendigvis fern), ell er sel
ve h anden kan va:re erstattet af en rov
fugleagtig klo. Benene kan have men
neskefpdder, m ere eller mindre dja:vle
agtige, med spidser og hartotter ; fugle
klpr; eller endog klove. 

Hovedet gengives oftest med horn 
(to eller tre), spidse, krumme, snoede, 
eller hvad der nu forekommer mest 
h arrejsende. Somme tider med vra:n
gende mund med store, spidse ta:nder 
i, eller med store, spidse eller ha:ngen
de prer. 

Troldens kon 

Troldens Mm er et lille kapitel for sig. 
Pa nogle af de fprste Trolle-vabener, 
jeg studerede, var k~nnet pjnefaldende. 
Pa Arild Huitfelds ligsten i Herlufs
holm Kirke (hans mode)' var en Trolle) 
er trolden afgjort a f hunkpn; den ven
der decent bagen til, men a fsl~rer sig 

7. Et af Herluf Trolles scgl, med en helt 
hovedlfils trold. Der kendes i alt tre Her
luf TroIle·segl, og pll. ingen af dem har 
trolden hoved, hverken oppe eIler nede. 

Efter Becker. 
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8. De svenske TroIlers vll.ben. Sla:gtens 
overhoved, som er friherre, ffilrer det dog 
i en noget ancien form. De svenske TroI
lers trold har hverken hoved pll. hals eIler 
bug. Ligesom i mange andre afbildninger 
er kfilnnet forbigll.e t. Normalt ville dette 
v<ere uheralclisk, men mll.ske kan man ac
ceptere en uncltagelse i dette tilf<elcle: nll.r 
cler er troIde uden hoved pll. det sa:dvan
lige stecl, kan noget lignencle vel t<enkes 
med andre clele af anatomien. Tegning af 

Jan Raneke. 

foroven. Til gcnga:ld er begge troldene 
pa Bprge Trolles ligsten (ogsa pa Her
lufsholm) uden al tvivl af hankpn, 
oven i k~bet af betydelig potens. Ogsa 
trolden pa et af Herluf Trolles signe
ter savel som den pa det lille alter i 
kirkens s~ndre korsarm, er tydeligt 
hantrolde. 

Dette fik mig en overgang til at tro, 
dels at troldens kpn rettede sig efter 
vabenets indehavers, dels at hovedet 
pa maven i senere vabener maske var 
flyttet derned af en mindre robust ef
tertid som et heraldisk figenblad. Som 
det er fremgaet af det foregaende, har 
denne teori intet pa sig. De mange 
huntrolde (se f. eks. figur 10; et andet 

Sven Tito Achen 

udenom, og for at fremhæve den, hol
der trolden den i reglen i sin ene klo. 
I Øvrigt kan trolden være hårlØs eller 
lådden, undertiden m ed lange h årtot
ter ved albuer og knæ, der også kan 
være forsynet med hornagtige spidser. 
Trolden kan have fingre eller lange 
klØr (ikke nØdvendigvis fem), eller sel
ve h ånden kan være erstattet af en rov
fugleagtig klo. Benene kan have men
neskefØdder, m ere eller mindre djævle
agtige, med spidser og hårtotter ; fugle
klØr; eller endog klove. 

Hovedet gengives oftest med horn 
(to eller tre), spidse, krumme, snoede, 
eller hvad der nu forekommer mest 
h årrejsende. Somme tider med vræn
gende mund med store, spidse tænder 
i, eller med store, spidse eller hængen
de ører. 

Troldens køn 

Troldens kØn er et lille kapitel for sig. 
På nogle af de fØrste Trolle-våbener, 
jeg studerede, var kØnnet Øjnefaldende. 
På Arild Huitfelds ligsten i Herlufs
holm Kirke (hans mode)' var en Trolle) 
er trolden afgjort a f hunkØn; den ven
der decent bagen til, men afslØrer sig 

7. Et af Herluf Trolles segl, med en helt 
hovedløs trold. Der kendes i alt tre Her
luf Trolle·segl, og på ingen af dem har 
trolden hoved, hverken oppe eller nede. 

Efter Becker. 
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8. De svenske Trollers våben. Slægtens 
overhoved, som er friherre, fØrer det dog 
i en noget anden form. De svenske Trol
lers trold har hverken hoved på hals eller 
bug. Ligesom i mange andre afbildninger 
er kØnnet forbigåe t. Normalt ville dette 
være uheraldisk, men måske kan man ac
ceptere en undtagelse i dette tilfælde: når 
der er trolde uden hoved på det sædvan
lige sted, kan noget lignende vel tænkes 
med andre dele af anatomien. Tegning af 

Jan Raneke. 

foroven. Til gengæld er begge troldene 
på BØrge Trolles ligsten (også på Her
lufsholm) uden al tvivl af hankØn, 
oven i kØbet af betydelig potens. Også 
trolden på et af Herluf Trolles signe
ter såvel som den på det lille alter i 
kirkens SØndre korsarm, er tydeligt 
hantrolde. 

Dette fik mig en overgang til at tro, 
dels at troldens kØn rettede sig efter 
våbenets indehavers, dels at hovedet 
på maven i senere våbener måske var 
flyttet derned af en mindre robust ef
tertid som et heraldisk figenblad. Som 
det er fremgået af det foregående, har 
denne teori intet på sig. De mange 
hun trolde (se f. eks. figur IO; et andet 



udpneget eksempel ses pa stolestaderne 
forrest til h~jre i Herlufsholm Kirke) 
skyldes utvivlsomt traditionen fra sag
net om ridderens m~de med fristerin
den_ 

I sine erindringer (1824) giver Knud 
Lyne Rahbek et eksempel pa denne 
tradition_ Fra sin skoletid pa Herlufs
holm 1772-75 forta:ller han om min
derne efter Herluf Trolle i kirken : 
»Meget interessantere vare mig der
imod det gamIe sva:rd og den kl~vede 
pandeskal, der sagdes at va:re af den 
troldqvinde, hvis drab skulle have gi
vet familien sit navn «_ Desva:rre er 
denne pandeskal siden forsvundet. 

Farver 

Farverne har der aldrig va:ret tvivl om: 
,-pd trold i gult felt, og de samme far
ver gentaget pa hjelmfigur og hjelm-

9. Det danske Trolle-vllben efter H. 
Storcks Vllbenbog, 1910. Den tilsvarende 
tekst i .Nyt dansk adelslexikon<, 1904, be
tegner udtrykkeligt hovedet pll maven 
som troldens .afhuggede « hoved, men i 
og for sig fremg1lr dette jo ikke af tegnin
gen. Blasoneringen kunne Iyde: I guld 
felt en rfiSd hovedlj<lS trold med hoved pa 
bugen (og holdende sin hale i den ene 
klo). Hjelmfigur: et r!<ldt troldehoved mel
lem en r!<ld og en guld ulvesaks. Hjelm-

kla:de: rfiSdt og guld. 

Trolle-vilbenet 

10. I VejlfiS Kirke i Sydsja:lIand ba:res pra:
dikestolen af en trold, hvis kj<ln der i 
hvert fald ikkc hersker tvivl om. Figuren 
er udfj<lrt af Abel Schrj<lder o. 1668, og 
opsat af Niels Trolle. Rosen, som trolden 
holder foran sig, er utvivlsomt inspireret 
af hjelmprydelsen pll Niels Trolles hu
strus, Helle Rosenkrantz', vllbcn. Fot. Na-

tionalmuseet. 

kla:de. Sadan er farverne i de a:ldste 
farvelagte gengivelser af vabenet jeg 
kender: Herluf Trolles portr<.et fra ca. 
1551 og epitafiet i Herlufsholm Kirke 
fra 1568, og sadan er de uden nogen 
afvigelse i alle senere farvelagte vabe
ner ell er vabenbeskrivelser. 

Hjelmfiguren 

Det er jo en almindelig fremgangs
made i heraldikken at n~jes med en 
del af sin skjoldfigur som hjelmfigur 
- af et dyr ell er fabelva:sen f. eks. ho
vedet - og der er derfor intet specielt 
tankeva:kkencle i, at Trollerne satte et 
troldehoved pa cleres hjelm. Men ho
vedet heroppe kan naturligvis have 
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udpræget eksempel ses på stolestaderne 
forrest til hØjre i Herlufsholm Kirke) 
skyldes utvivlsomt traditionen fra sag
net om ridderens mØde med fristerin
den_ 

I sine erindringer (1824) giver Knud 
Lyne Rahbek et eksempel på denne 
tradition_ Fra sin skoletid på Herlufs
holm 1772-75 fortæller han om min
derne efter Herluf Trolle i kirken : 
»Meget interessantere vare mig der
imod det gamle sværd og den klØvede 
pandeskal, der sagdes at være af den 
troldqvinde, hvis drab skulle have gi
vet familien sit navn «_ Desværre er 
denne pandes kaI siden forsvundet. 

Farver 

Farverne har der aldrig været tvivl om: 
' -Ød trold i gult felt, og de samme far
ver gentaget på hjelmfigur og hjelm-

9. Det danske Trolle-våben efter H. 
Storcks Våben bog, 1910. Den tilsvarende 
tekst i .Nyt dansk adelslexikon<, 1904, be
tegner udtrykkeligt hovedet på maven 
som troldens .afhuggede « hoved, men i 
og for sig fremgår dette jo ikke af tegnin
gen. Blasoneringen kunne lyde: I guld 
felt en rØd hovedløs trold med hoved på 
bugen (og holdende sin hale i den ene 
klo). Hjelmfigur: et rødt troldehoved mel
lem en rød og en guld ulvesaks. Hjelm-

klæde: rØdt og guld. 

Trolle-våbenet 

IO. I Vejlø Kirke i Sydsjælland bæres præ
dikestolen af en trold, hvis køn der i 
hvert fald ikke hersker tvivl om. Figuren 
er udført af Abel Schrøder o. 1668, og 
opsat af Niels Trolle. Rosen, som trolden 
holder foran sig, er utvivlsomt inspireret 
af hjelmprydelsen på Niels Trolles hu
sn'us, Helle Rosenkrantz', våben. Fot. Na-

tionalmuseet. 

klæde. Sådan er farverne i de ældste 
farvelagte gengivelser af våbenet jeg 
kender: Herluf Trolles portræt fra ca. 
1551 og epitafiet i Herlufsholm Kirke 
fra 1568, og sådan er de uden nogen 
afvigelse i alle senere farvelagte våbe
ner eller våben beskrivelser. 

Hjelmfiguren 

Det er jo en almindelig fremgangs
måde i heraldikken at nøjes med en 
del af sin skjold figur som hjelmfigur 
- af et dyr eller fabelvæsen f. eks. ho
vedet - og der er derfor intet specielt 
tankevækkende i, at TrolIerne satte et 
troldehoved på deres hjelm. Men ho
vedet heroppe kan naturligvis have 
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1l. 0verst: et af Arvid Trolles segl, fra 
1470'eme, med et troldehoved alene. Ne
derst: narrehovedet fra Herluf Trolles 
sva:rd i Herlufsholm Kirke med fliget 
narrehue og bja:ldesnipper. Det er ikke 
ma:rkeligt, at trolden og narren kunne 
sammenblandes. Seglet efter .Danske ade
lige sigiller ... ', sva:rddekorationen efter 

Henry Petersen. 

medvirket til, at trolden i skjoldet blev 
fremstillet hovedl~s. 

Hovedet pa hjelmen gengives na:
sten altid mellem to 3-tals-lignende fi
gurer, som kaldes .ulvesakse«, dvs. ul
vefa:lder (se figur 6, 7, 8, 9 og 11). ,£1-
dre genealogiske va:rker anf~rer som 
arsag hertil en tradition i familien 
Trolle, om at dens medlemmer engang 
havde f~rt tilnavnet »Ulve«, og at de
res vaben havde va:ret en ell er to ulve
sakse. 

Dette kan va:re sandt, selv om man 
intet ved derom. Det er dog ogsa mu
ligt, at hjelmens »ulvesakse« blot er 
en misforstaelse for et par enorme, 
va:dderagtige troldehorn. Sadan tegnes 
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de af og til endnu, f. eks. i C. A. Kling
spor .Sveriges ridderskaps oeh adels 
vapenbok«, 1890. I tidens I~b er .ulve
saksene. undertiden blevet yderligere 
misforstaet, som sl~jfer ell er blomster
ranker, ja .Lexicon over adelige fami
lier ...• fra 1813 beskriver dem som 
.en hul, firbladet rose«! 

Narrehovedet 

Et af de klenodier, der opbevares i 
Herlufsholm Kirke, er Herluf Trolles 
sva:rd, som i£~lge Henry Petersen (se 
litteraturlisten) .bestemt er forfa:rdiget 
pa bestilling«. Det menes at va:re en 
gave fra Birgitte til Herluf, maske ved 
deres bryllup i 1544. 

De to ~skener, som sva:rdskeden er 
beregnet til at ha:nge i, er udformet 
som en ibsskal og et narrehoved, og 
narrehovedet (se figur II B) gar sa ofte 
igen i sva:rdets udsmykning, at der ma 
va:re en hensigt med det: der kan ikke 
va:re tvivl om, at narrehovedet har va:
ret opfattet som Herluf Trolles vaben
ma:rke. 

Dette er egentlig en na:rliggende 
fejItagelse. Et troldehoved med horn, 
strittende har, lange ska:gtjavser, og 
fortrukkent fja:s, kan meget let mista
ges for et vra:ngende narrehoved med 
narrehue, isa:r i et slidt signet ell er 
darligt seglaftryk, maske mindre end 
10 millimeter pa den la:ngste led. En 
vabensmed, der havde faet et segl ell er 
signet som forla:g, kunne derfor let 
ta:nkes at tage fejl. En sa kyndig for
sker som Francis Hackett gjorde det 
samme na:sten 400 ar senere, da han 
omtalte narrehovedet pa sva:rdet som 
»Trollernes a:ldre vabenma:rke«. 

Trolden og narren 

Ma:rkeligere er derimod, at selve Bir
gitte G~ye synes at have blandet trol-
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Il. øverst: et af Arvid Trolles segl, fra 
1470'eme, med et troldehoved alene. Ne
derst: narrehovedet fra Herluf Trolles 
sværd i Herlufsholm Kirke med fliget 
narrehue og bjældesnipper. Det er ikke 
mærkeligt, at trolden og narren kunne 
sammenblandes. Seglet efter .Danske ade
lige sigilIer ... ', sværddekorationen efter 

Henry Petersen. 

medvirket til, at trolden i skjoldet blev 
fremstillet hovedlØS. 

Hovedet på hjelmen gengives næ
sten altid mellem to 3-tals-lignende fi
gurer, som kaldes .ulvesakse«, dvs. ul
vefælder (se figur 6, 7, 8, 9 og Il). Æl
dre genealogiske værker anfØrer som 
årsag hertil en tradition i familien 
Trolle, om at dens medlemmer engang 
havde fØrt tilnavnet» Ulve«, og at de
res våben havde været en eller to ulve
sakse. 

Dette kan være sandt, selvom man 
intet ved derom. Det er dog også mu
ligt, at hjelmens »ulvesakse« blot er 
en misforståelse for et par enorme, 
vædderagtige trolde horn. Sådan tegnes 
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de af og til endnu, f. eks. i C. A. Kling
spor .Sveriges ridderskaps och adels 
vapenbok«, 1890. I tidens lØb er .ulve
saksene. undertiden blevet yderligere 
misforstået, som slØjfer eller blomster
ranker, ja .Lexicon over adelige fami
lier ... « fra 1813 beskriver dem som 
.en hul, firbladet rose.! 

Narrehovedet 

Et af de klenodier, der opbevares i 
Herlufsholm Kirke, er Herluf Trolles 
sværd, som ifØlge Henry Petersen (se 
litteraturlisten) .bestemt er forfærdiget 
på bestilling«. Det menes at være en 
gave fra Birgitte til Herluf, måske ved 
deres bryllup i 1544. 

De to Øskener, som sværdskeden er 
beregnet til at hænge i, er udformet 
som en ibsskal og et narrehoved, og 
narrehovedet (se figur Il B) går så ofte 
igen i sværdets udsmykning, at der må 
være en hensigt med det: der kan ikke 
være tvivl om, at narrehovedet har væ
ret opfattet som Herluf Trolles våben
mærke. 

Dette er egentlig en nærliggende 
fejltagelse. Et troldehoved med horn, 
strittende hår, lange skægtjavser, og 
fortrukkent fjæs, kan meget let mista
ges for et vrængende narrehoved med 
narrehue, især i et slidt signet eller 
dårligt seglaftryk, måske mindre end 
IO millimeter på den længste led. En 
våbensmed, der havde fået et segl eller 
signet som forlæg, kunne derfor let 
tænkes at tage fejl. En så kyndig for
sker som Francis Hacltett gjorde det 
samme næsten 400 år senere, da han 
omtalte narrehovedet på sværdet som 
»Trollernes ældre våbenmærke •. 

Trolden og narren 

Mærkeligere er derimod, at selve Bir
gitte Cøye synes at have blandet trol-



den og narren sammen_ I alle fald be
sidder Herlufsholm Bibliotek et Ny 
Testamente mxrket .HT og BG 1551«, 
hvori der findes en tegning af et nar
rehoved betegnet .trolc, bade tegning 
og underskrift if~lge Henry Petersen 
i Birgittes egen hand_ 

Henry Petersen kalder det hele .et 
ejendommeligt vidnesbyrd fra kunstens 
side om den indgriben i hinandens 
roller, som narren og d jxvelen aben
bare i de litterxre kilder «_ Han hen
viser til en afhandling af S_ Birket
Smith, hvoraf synes at fremga, at man 
i middelalderen og senere sammen
blandede djxvle (eller trolde; i en kan
celliregistrant fra 1539 kaldes B~rge 
Trolle »B~rge Dieffuell«) og narre, 
bade hvad udseende og vxsen angik, 
og at de i den folkelige bevidsthed 
kunne spille omtrent samme rolle (se 
figur 5 B)_ 

Desvxrre er af afhandlingens to af
snit kun det f~rste, .Om djxvelen«, 
blevet trykt. Den bebudede fortsxttel
se, .Om narren«, udkom aldrig_ 

Andre familier Trolle 
Det b~r nxvnes, at der findes en 
svensk familie .at Trolle«, adlet 1758, 
som paberaber sig slxgtskab med de 
gamle Troller, hvilket dog vistnok al
drig er bevist. De f~rer trolden med 
hoved pa maven sort i gult felt, og sta
ende pa grji)n jord; pa hjelmen et sort 
troldehoved mellem to svenske flag (se 
figur 12)_ 

Endelig findes der to danske borger
lige familier Trolle, den ene nedstam
mende fra gardmand i Holmdrup R as
mus Nielsen Trold (ca_ 1692-1757), og 
den anden fra musketer og vxrtshus
holder i K~benhavn Bji)rge Christopher 
Trolle (d~d 1774). Ingen af disse fa
milier synes at f~re vaben (men se fi
gur 13). 

Trolle-vl1benet 

12. V~ben for den svenske familie .af 
Trollec, der h;evder at nedstamme fra de 
gamle TroIler. De fj21rer trolden sort, og 
st~ende p~ grj21n jord, hvilket sidste er en 

heraldisk forringelse. Efter Klingspor. 

Det rigtige Trolle-vdben 
Som nxvnt kan Trolle-vabenet indde
les i forskellige typer efter hovedernes 
placering. Hvilken type b~r betragtes 
som den rigtige? 

Det kunne txnkes at hovedernes an
bringelse eller fravxr var udtryk for 
en bevidst differentiering, angivende 
f. eks. xldste s~n, yngre s~nner osv. E£
ter at have studeret et par hundrede 
gengivelser a£ Trolle-vabenet, i sigil
vxrker, pa ligsten og epitafier, pa de 
63 forskellige Trolle-segl i det danske 
Rigsarkivs seglsamling, og andetsteds, 
er jeg imidlertid sikker pa, at variatio
nerne i disse vabener ikke er udtryk 

13. Speditj21rfirmaet C. Trolle i Kj2Iben
havn lader denne venlige trold vinke fra 

brevpapir og kj21retj21jer. 
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den og narren sammen_ I alle fald be
sidder Herlufsholm Bibliotek et Ny 
Testamente mærket .HT og BG 1551«, 
hvori der findes en tegning af et nar
rehoved betegnet .trolc, både tegning 
og underskrift ifØlge Henry Petersen 
i Birgittes egen hånd_ 

Henry Petersen kalder det hele .et 
ejendommeligt vidnesbyrd fra kunstens 
side om den indgriben i hinandens 
roller, som narren og djævelen åben
bare i de litterære kilder «_ Han hen
viser til en afhandling af S_ Birket
Smith, hvoraf synes at fremgå, at man 
i middelalderen og senere sammen
blandede djævle (eller trolde; i en kan
celliregistrant fra 1539 kaldes BØrge 
Trolle »BØrge Dieffuell«) og narre, 
både hvad udseende og væsen angik, 
og at de i den folkelige bevidsthed 
kunne spille omtrent samme rolle (se 
figur 5 B)_ 

Desværre er af afhandlingens to af
snit kun det fØrste, .Om djævelen«, 
blevet trykt. Den bebudede fortsættel
se, .Om narren«, udkom aldrig_ 

Andre familier Trolle 
Det bØr nævnes, at der findes en 
svensk familie .af Trolle«, adlet 1758, 
som påberåber sig slægtskab med de 
gamle Troller, hvilket dog vistnok al
drig er bevist. De fØrer trolden med 
hoved på maven sort i gult felt, og stå
ende på grøn jord; på hjelmen et sort 
troldehoved mellem to svenske flag (se 
figur 12)_ 

Endelig findes der to danske borger
lige familier Trolle, den ene nedstam
mende fra gårdmand i Holmdrup R as
mus Nielsen Trold (ca_ 1692-1757), og 
den anden fra musketer og værtshus
holder i KØbenhavn BØrge Christopher 
Trolle (dØd 1774). Ingen af disse fa
milier synes at fØre våben (men se fi
gur 13). 

Trolle-v/1benet 

12. Våben for den svenske familie .af 
Trolle«, der hævder at nedstamme fra de 
gamle Troller. De fører trolden sort, og 
stående på grøn jord, hvilket sidste er en 

heraldisk forringelse. Efter Klingspor. 

Det rigtige Trolle-våben 
Som nævnt kan Trolle-våbenet indde
les i forskellige typer efter hovedernes 
placering. Hvilken type bØr betragtes 
som den rigtige? 

Det kunne tænkes at hovedernes an
bringelse eller fravær var udtryk for 
en bevidst differentiering, angivende 
f. eks. ældste sØn, yngre sØnner osv. Ef
ter at have studeret et par hundrede 
gengivelser af Trolle-våbenet, i sigil
værker, på ligsten og epitafier, på de 
63 forskellige Trolle-segl i det danske 
Rigsarkivs seglsamling, og andetsteds, 
er jeg imidlertid sikker på, at variatio
nerne i disse våbener ikke er udtryk 

13. SpeditØrfirmaet C. Trolle i Køben
havn lader denne venlige trold vinke fra 

brevpapir og køretøjer. 
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for noget bevidst system. De er tilfll!l
dige og har ingen indbyrdes sammen
hll!ng. 

Middelalderens heraldik havde stor 
[rihed i sine detaljer, og det ville Vll!re 
pedantisk i dag ud fra statistiske syns
punkter at betegne en af disse ll!stetisk 
lige gode variationer som bedre end de 
andre. 

Selv om de forskellige typer derfor 
alle kan siges at Vll!re lige gode, har der 
alligevel, de to steder hvor Trolle-vi
benet stadig bruges, udviklet sig en 
norm, ell er rettere - meget heldigt -
tre forskellige normer for troldens ud
seende. Alle trolde har fiet hovedet 
hugget af; pa Herlufsholm har den 
imidlertid et hoved pa maven, i Sverige 
er Trolle-familiens trold aldeles hoved
l\6s, foroven savel som forneden, me
dens familien »af Trolle« f\6rer trol
den med mavehoved, men sort. 

Hjelmfigurens ulvesakse b\6r bevares. 
Ganske vist er de maske, som nll!vnt, 
oprindeligt troldens horn, men hvis 
det er en misforsdielse, har den i alle 
fald et halvt artusind pi bagen; og 
saksene er dekorative. 

Kommunale trolde 

Nir jeg siger at Trollernes trold -
bortset fra det Coldske hoved - er den 
eneste i hele verdens heraldik, mener 
jeg det er rigtigt, men udtalelsen be
h\6ver et par kommentarer. 

I 1960 \6nskede Herlufsholm Kom
mune at fa sig et viben. Blandt for
skellige udkast valgte sogneradet et 
som var komponeret over Herluf Trol
les og Birgitte G~yes vibener: i r\6dt 
felt en gul trold - det modsatte af 
Trollernes r\6de trold i gult felt - mel
lem tre hvide ibsskaller, taget fra G~y
ernes viben (se figur 14). Kommunen 
9lnskede at anskueligg\6re sin meget nll!-
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14. HerIufsholms Kommunes vliben: i rj2)dt 
felt en gul hovedlj2)s trold med hoved pli 
bugen og holden de sin hale i venstre klo, 
mellem tre hvide ibsskaller. Denne trold 

mli stadig siges at Vll!re Trollernes 
trold. 

re tilknytning til Herlufsholm: Kom
munen har navn efter skolen, Herlufs
holm Kirke er kommunens eneste, og 
selv om Herlufsholm ikke mere rader 
over al kommunens jord, ejer skolen 
dog stadigvll!k st~rstedelen af den. 

Hvorvidt trolden i dette kommunale 
viben kan siges at Vll!re en Trolle
trold, kan naturligvis diskuteres. ] eg 
mener ja. Disciplene pi Herlufsholm 
Skole betegnes med rette som Herlufs 
s\6nner, og den trold som er skolens 
ene vibenmll!rke, er stadig Trollernes. 
At udstrll!kke dette mll!rkes funktion 
fra skolen til den kommune, som har 
navn efter den og dens grundlll!gger, er 
et naturligt skridt. Det er stadig sam
me trold. 

Ogsi en trolde-klo som optrll!der i 
et svensk kommuneviben kan, med 
velvil je, siges at tilh\6re Trollernes 
trold. Bor Kommune i Smaland om
fatter Voxtorp Sogn, og da kommunen 
i 1957 \6nskede sig et vaben, valgte 
man som dettes motiv det sagn som 
er fortalt pa side 12: Om hvorledes 
den kristne ridder pa vej til Voxtorp 

Sven Tito Achen 

for noget bevidst system. De er tilfæl
dige og har ingen indbyrdes sammen
hæng. 

Middelalderens heraldik havde stor 
frihed i sine detaljer, og det ville være 
pedantisk i dag ud fra statistiske syns
punkter at betegne en af disse æstetisk 
lige gode variationer som bedre end de 
andre. 

Selvom de forskellige typer derfor 
alle kan siges at være lige gode, har der 
alligevel, de to steder hvor Trolle-vå
benet stadig bruges, udviklet sig en 
norm, eller rettere - meget heldigt -
tre forskellige normer for troldens ud
seende. Alle trolde har fået hovedet 
hugget af; på Herlufsholm har den 
imidlertid et hoved på maven, i Sverige 
er Trolle-familiens trold aldeles hoved
lØs, foroven såvel som forneden, me
dens familien »af Trolle« fØrer trol
den med mavehoved, men sort. 

Hjelmfigurens ulvesakse bØr bevares. 
Ganske vist er de måske, som nævnt, 
oprindeligt troldens horn, men hvis 
det er en misforståelse, har den i alle 
fald et halvt årtusind på bagen; og 
saksene er dekorative. 

Kommunale trolde 

Når jeg siger at Trollernes trold -
bortset fra det Coldske hoved - er den 
eneste i hele verdens heraldik, mener 
jeg det er rigtigt, men udtalelsen be
hØver et par kommentarer. 

I 1960 Ønskede Herlufsholm Kom
mune at få sig et våben. Blandt for
skellige udkast valgte sognerådet et 
som var komponeret over Herluf Trol
les og Birgitte GØyes våbener: i rØdt 
felt en gul trold - det modsatte af 
Trollernes rØde trold i gult felt - mel
lem tre hvide ibsskaller, taget fra GØY
ernes våben (se figur 14). Kommunen 
Ønskede at anskueliggØre sin meget næ-
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14. Herlufsholms Kommunes våben: i rødt 
felt en gul hovedløs trold med hoved på 
bugen og holdende sin hale i venstre klo, 
mellem tre hvide ibsskaller. Denne trold 

må stadig siges at være TrolIernes 
trold. 

re tilknytning til Herlufsholm: Kom
munen har navn efter skolen, Herlufs
holm Kirke er kommunens eneste, og 
selvom Herlufsholm ikke mere råder 
over al kommunens jord, ejer skolen 
dog stadigvæk stØrstedelen af den. 

Hvorvidt trolden i dette kommunale 
våben kan siges at være en Trolle
trold, kan naturligvis diskuteres. J eg 
mener ja. Disciplene på Herlufsholm 
Skole betegnes med rette som Herlufs 
sØnner, og den trold som er skolens 
ene våbenmærke, er stadig Trollernes. 
At udstrække dette mærkes funktion 
fra skolen til den kommune, som har 
navn efter den og dens grundlægger, er 
et naturligt skridt. Det er stadig sam
me trold. 

Også en trolde-klo som optræder i 
et svensk kommunevåben kan, med 
velvilje, siges at tilhØre Trollernes 
trold. Bor Kommune i Småland om
fatter Voxtorp Sogn, og da kommunen 
i 1957 Ønskede sig et våben, valgte 
man som dettes motiv det sagn som 
er fortalt på side 12: Om hvorledes 
den kristne ridder på vej til Voxtorp 



Kirke m9>dte en fristerinde med et 
drikkehorn. Han tog hornet fra hende 
og slog hende ihjel, hvorefter hun 
forvandledes til en trold. Det resul
terende, s;erpnegede og meget vellyk
kede vaben ses pa figur 15. 

Pa dette tidspunkt viI kendere af 
dansk kommunalheraldik kanske kom
me med en hoverende afbrydelse: »Der 
findes endnu et dansk vaben med en 
trold i, og ikke den mest hartrukne 
fortolkning kan konstruere nogen som 
helst forbindelse mellem dens trold 
og Trollernes. Det drejer sig om Vejen 
Kommune i S9>nderjylland, og ... « 

Alt sammen meget rigtigt. Ogsa re
dakt9>ren af Heraldisk Tidsskrift er 
bekendt med, at Vejen i 1932 lod tegne 
et vaben med et tandhjul mellem to 
kornaks og derover en gengivelse af 
billedhuggeren Niels Hansen Jacob
sens kendte statue »Trold der vejrer 
kristenk9>d«. Hansen J acobsen er f9>dt 
i Vejen, og statuen star foran byens 
museum. Ved n;ermere betragtning er 
dette vabenm;erke imidlertid slet ikke 
en trold, men en statue at en trold. 
Det er en udm;erket vabenfigur, og 
Vejen har lov til at v;ere stolt af den 
(se figur 16). Men nogen trussel mod 
Trolletroldens eneherred9>mme er den 
ikke. 

15. Bor kommunevaben: feltet er bIat; 
bjerget, drikkehomet og ridderens hand 

hvide; troldens kl0 sort. 

Trolle-vabenet 

16. Vejen drengegarde med Hansen Ja
cobsens trold (.del' vejrel' kristenkS!ldc) fra 
Vejen kommunevaben pa fane, uniformel' 

og trompetgeh;eng. Oktober 1959. 

En trolds jodsel 

Endelig nar vi til det eneste, faktiske 
undtag fra den Trolleske trolds eks
klusivitet, det trolde-hoved, r9>dt i s9>lv, 
som f9>res af den norsk-danske sl;egt 
Cold. 

Coldernes stamfader, i 1589 ddmand 
og senere borgmester i Oslo Anders 
Nielsen, f9>rte i sit segl et m;erke med 
to korslagte, runeagtige tegn i en op
rejst oval, som var besat med en m;eng
de sma, spidse forsiringer. Hele figu
ren kunne - skriver den norske gene
alog S. H. Finne Gr9>n - minde om 
»et hoved med har- og skj;egspidser 
strittende ut til alle sider«, og to ge
nerationer senere var det faktisk sa
dan den blev opfattet. Anders Nielsens 
s9>nnes~n , sognepr;est Anders Mats~n 
Cold, f~rte o. 1700 et seglm;erke som 
ikke afveg meget Ira hans far£ars, men 
dog tilstr;ekkeligt til, at man ikke l;en
gere beskrev det som en oval med ru
ner m. m., men som et troldehoved. 

At Coldernes vaben altsa er cipstaet 
ved en £ejltagelse - muligvis en be
vidst fejltagelse - g~r det efter min 
mening ikke ringere. Masser af ypper-
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Kirke mØdte en fristerinde med et 
drikkehorn. Han tog hornet fra hende 
og slog hende ihjel, hvorefter hun 
forvandledes til en trold. Det resul
terende, særprægede og meget vellyk
kede våben ses på figur 15. 

På dette tidspunkt vil kendere af 
dansk kommunalheraldik kanske kom
me med en hoverende afbrydelse: »Der 
findes endnu et dansk våben med en 
trold i, og ikke den mest hårtrukne 
fortolkning kan konstruere nogen som 
helst forbindelse mellem dens trold 
og TrolIernes. Det drejer sig om Vejen 
Kommune i SØnderjylland, og ... « 

Alt sammen meget rigtigt. Også re
daktØren af Heraldisk Tidsskrift er 
bekendt med, at Vejen i 1932 lod tegne 
et våben med et tandhjul mellem to 
kornaks og derover en gengivelse af 
billedhuggeren Niels Hansen Jacob
sens kendte statue »Trold der vejrer 
kristenkØd«. Hansen Jacobsen er fØdt 
i Vejen, og statuen står foran byens 
museum. Ved nærmere betragtning er 
dette våbenmærke imidlertid slet ikke 
en trold, men en statue af en trold. 
Det er en udmærket våbenfigur, og 
Vejen har lov til at være stolt af den 
(se figur 16). Men nogen trussel mod 
Trolletroldens eneherredØmme er den 
ikke. 

15. Bor kommunevåben: feltet er blåt; 
bjerget, drikkehomet og ridderens hånd 

hvide; troldens klo sort. 

Trolle-våbenet 

16. Vejen drengegarde med Hansen Ja
cobsens trold (.der vejrer kristenkød.) fra 
Vejen kommunevåben på fane, uniformer 

og trompetgehæng. Oktober 1959. 

En trolds fødsel 

Endelig når vi til det eneste, faktiske 
undtag fra den Trolleske trolds eks
klusivitet, det trolde-hoved, rØdt i SØlv, 
som fØres af den norsk-danske slægt 
Gold. 

Coldernes stamfader, i 1589 rådmand 
og senere borgmester i Oslo Anders 
Nielsen, fØrte i sit segl et mærke med 
to korslagte, runeagtige tegn i en op
rejst oval, som var besat med en mæng
de små, spidse forsiringer. Hele figu
ren kunne - skriver den norske gene
alog S. H. Finne Grøn - minde om 
»et hoved med hår- og skjægspidser 
strittende ut til alle sider«, og to ge
nerationer senere var det faktisk så
dan den blev opfattet. Anders Nielsens 
sØnnesØn, sognepræst Anders MatsØn 
Colcl, fØrte o. 1700 et seglmærke som 
ikke afveg meget fra hans farfars, men 
dog tilstrækkeligt til, at man ikke læn
gere beskrev det som en oval med ru
ner m. m., men som et troldehoved. 

At Coldernes våben altså er opstået 
ved en fejltagelse - muligvis en be
vidst fejltagelse - gør det efter min 
mening ikke ringere. Masser af ypper-
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