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Fund og funderinger 
Et 1300-tals signet 

fundet i Skdne 

Sp~rgsmat: 

Vedlagt sender jeg Dem aftryk af e t sig
net, som blev fundet i jorden varen 1953 
nord for Loddesborg (gard) - sydvest for 
Loddekopinge, mellem Lund og Lands
krona - ca. 900 m nord for, moel Hofte
mp kirke. Ved plantning af gammel 
ager. Nu fyrreskov. Ikke dybere end 15 
cm, det blev plpjet op. Der har mulig
vis vreret en vej. Omradet er et flyve
sanelsoml-l'tel e, hvorfor vejen omla:gges 
ofte. 

Kan De sige noget om, hvor gammelt 
signetet er, eUer hvem det har tilhprt? 

M.R . 
Svar: 
Signeten har tillhort Petrus, 1'ectar eccle
sie i Hortaetorp (n uvarande Hofterup i 
Harjagers harad). Fyndplatsen, Loddes
borg, ligger alldeles i narheten . Denne 
Petrus sa tte si tt sigill under en handling 
ar 1343, enligt en teckning i Langebeks 
sigillsamling i Riksarkivet i Stockholm 
(namnd i >Danske gejstlige sigiller« 1886, 
side 9), oeh jag undrar om det inte ar 
just denna sigillstamp som har hittats. 
SkOldformen stammer helt i tiden , och 
skolden ar delad, m ed 7-uddiga stjarnor. 

Samma vapen fOr aven kanniken i 
Lund Laurens Aageson aren 1416 oeh 
1421, omnamnel i samma vel·k. Denne 
sistnamnde ar sakerligen identisk med 
Laurids Aagesbn av slakten QvitlOw. Jag 
misstankte frl'tn borjan att sigillet tillhort 
nagon medlem av denna slakt, men n l'tgon 
Petrus kan jag ej finna i Danma rks 
Aelels Arbogs genealogi over sHikten. 
Detta hindra r dock ej att det funnits en 
med detta fOrnamn. Qvitzow-vapnet har 
normalt 6-uddiga stjarnor; 7 -ta\et kan 
vara en brisyr. Att vederborande tillhorde 
det andliga stl'tndet framgl'tr ocksa klart 
av korsstaven bak skOlden. 

Aftryk at sigillet f ra L6ddesbarg, ca . 1 J0 
gang forst~rret. Indskrift: >S[IGILLUM] 
PETRI SA CERDOTIS ... PeteT prtests 

segt«. 

Slakten Qvitzow ar kand i Prignitz se
dan 1261, men medlemmar upptrader p l't 
danskt omrade redan fOre mitten av 1300-
ta let. Detta sigill skulle i sl't fall vara tid
igaste beHigget. Vapne t var i slaktens 
hemtrakt en av silver och rott styckad 
skolcl mecl tva sexucldiga stjarnor av 
motsattta tinkturer oeh hjalmprydnaden 
en ray mellan tvl't tracl. Sliiktens clanska 
gren fOrcle skOlclen delad och som hjalm
pryclnacl tvl't vesselhom. 

fan Raneke. 

Tordenskiold 
Da jeg skrev min artikel om et hidtil 
ukendt Torclenskioldsegl (HT nr. 10 p. 
432, 1964), havde jeg kun kendskab til to 
aftryk af clette segl stammencle fra breve 
clateret henholc1svis 8/ 2 og 16/3 1712. 
Aftrykkene var ikke srerlig skarpe, og clet 
var vanskeligt at se, hvacl de forskellige 
figurer egentlig forestillecle. Af det ma-
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Fund og funderinger 
Et 1300-tals signet 

fundet i Skåne 

Spørgsmål: 

Vedlagt sender jeg Dem aftryk af e t sig
net, som blev fundet i jorden våren 1953 
nord for Loddesborg (gård) - sydvest for 
Loddekopinge, mellem Lund og Lands
krona - ca. 900 m nord for, mod Hof te
rup kirke. Ved plantning af gammel 
ager. Nu fyrreskov. Ikke dybere end 15 
cm, det blev pløjet op. Der har mulig
vis været en vej. Området er et flyve
sandsoml-åde, hvorfor vejen omlægges 
ofte. 

Kan De sige noget om, hvor gammelt 
signetet er, eller hvem det har tilhørt? 

M.R . 
Svar: 
Signeten har tillhort Petrus, 1'ector eccle
sie i Hortaetorp (n uvarande Hofterup i 
Harjagers harad). Fyndplatsen, Loddes
borg, ligger alldeles i narheten . Denne 
Petrus sa tte si tt sigiIl under en handling 
år 1343, enligt en teckning i Langebeks 
sigillsamling i Riksarkivet i Stockholm 
(namnd i >Danske gejstlige sigiller« 1886, 
side 9), och jag undrar om det inte ar 
just denna sigilIstamp som har hittats. 
SkOldformen stammer helt i tiden , och 
skolden ar delad, m ed 7-uddiga stjarnor. 

Samma vapen fOr aven kanniken i 
Lund Laurens Aageson åren 1416 och 
1421, omnamnd i samma vel·k. Denne 
sistnamnde ar sakerligen identisk med 
Laurids Aagesbn av slakten Qvitzow. Jag 
misstankte från borjan att sigillet tillhort 
någon medlem av denna slakt, men någon 
Petrus kan jag ej finna i Danma rks 
Adels Årbogs genealogi over sHikten. 
Detta hindra r dock ej att det funnits en 
med detta fOrnamn. Qvitzow-vapnet har 
normalt 6-uddiga stjarnor; 7 -talet kan 
vara en brisyr. Att vederborande tillhorde 
det andliga ståndet framgår också klart 
av korsstaven bak skOlden. 

Aftryk af sigillet fra Loddesborg, ca . i J0 
gang forstØrret. indskrift: >S[IGILLUM] 
PETRI SA CERDO TIS ... Pete"!" præsts 

segl«. 

Slakten Qvitzow ar kan d i Prignitz se
dan 1261, men medlemmar upptrader på 
danskt område redan fOre mitten av 1300-
ta let. Detta sigilJ skulle i så fall vara tid
igaste beHigget. Vapne t var i slaktens 
hemtrakt en av silver och rott styckad 
skold med två sexuddiga stjarnor av 
motsattta tinkturer och hjalmprydnaden 
en rav mellan två trad. Slaktens danska 
gren fOrde skOlden delad och som hjalm
prydnad två vesselhorn. 

Jan Raneke. 

Tordenskiold 
Da jeg skrev min artikel om et hidtil 
ukendt Tordenskioldsegl (HT nr. 10 p. 
432, 1964), havde jeg kun kendskab til to 
aftryk af dette segl stammende fra breve 
dateret henholdsvis 8/ 2 og 16/3 1712. 
Aftrykkene var ikke særlig skarpe, og det 
var vanskeligt at se, hvad de forskellige 
figurer egentlig forestillede. Af det ma-
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Fund og ftmderinger 

teriale, som jeg dengang havde kendskab 

til , fremgik det, at Tordenskiold eller 

Peter Wessel, som han hed pa dette tids

punkt, havde skiftet segl in den for tiden 

16/3 1712-9/2 1713. Af begivenheder i 

dette tidsrum, i forbindelse med hvilke 

han muligvis kunne have foretaget en 

seglskiftning, mevnecle jeg i artiklen hans 

overtagelse af kommandoen over fregat

ten Lpvendals Gallei 2/5 1712, og ud· 

mevnelsen til .Capitain-Lieutenant. 

14/ 10 s. a. 
I tidsskriftet Danske Samlinger 1. ra:kke 

bind 2 fra 1871 er p~l sideme 306-27 

gengivet 15 breve fra Peter Wessel. Siden 

da har originaleme til disse va:ret upaag

tet. Den almindelige antagelse inden for 

Tmdenskioldforskningen har va:ret, at 

disse originaler var gaet tabt. I kildeud

gaven af Tordenskiolds breve gengives 

brevene som afskrifter efter Danske Sam

linger. Det er imidlertid lykkedes mig at 

finde disse original er i en mappe i det 

danske Rigsarkiv_ Den nj1!jagtige hen vis

ning er: .XVI. Embeds- og Kommissions

arkiver, 17. Diverse Embedsarkiver, Sj1!

etaten, Over og Underordnede Bestillings

mands Arkiver, Peter Tordenskjolds Ar

kiv 1711-1712 •. lalt 7 af de 16 Torden 

skioldbreve, der la i mappen, bar aftryk 

af det hidtil ukendte segl. Med dette ma

teriale i ha:nde vii man na et lille skridt 

videre i forsj1!get pa at klargj1!re dette segls 

historie. 
Det fremgar saledes, at Tordenskiold 

allerede har benyttet seglet 23/9 1711. 

Den IS. i samme m aned havde han over

taget kommandoen - sin fj1!rste selvsta:n

dige - over snauen Ormen_ Endvidere 

mindsker det nyfundne materiale det 

tidsin terval, hvori seglskiftningen er sket, 

til de tre m aneder mellem 17/6 og 17/9 

1712. Dette betyder, at ingen af de af 

mig formoded e begivenheder kan va:re 
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arsag til seglskiftningen. Hvad der da 

kan have va:ret arsag hertil er vanskeligt 

at udfinde. lnden for det ovenna:vn te 

tidsinterval opholdt Tordenskiold sig 28/7 

-10/8 i Christiania og 13-19/ 9 i Kj1!

benhavn. 
Spj1!rgsmalet om, hvorfor Tordenskiold 

skiftede segl, er saledes ikke lj1!st. Ej hel

ler spj1!rgsmalet om, hvorvidt han selv ' 

havde ladet fremstille sit fj1!rste segl, eller 

om dette var et, som han havde overtaget 

fra en anden. Tordenskiolds tipoldefader 

hed ogsa Peter Wessel (PW). Der kunne 

saledes va:re tale om et arvestykke; nogle 

af de nyfundne aftryk viser imidlertid, 

at signetet ma have va:ret ret nyt, da 

det blev benyttet i 1711-12. 

Aftrykkene, der nu er kommet til mit 

kendskab, har rent heraldisk yderligere 

afslj1!ret et par detaljer. Jeg ha:lder nu 

sta:rkt til den anskuelse, at de tre dyr i 

skjoldet (se fig. 3 til min artikel) er hunde 

e ller ulve. Hjelmfiguren er det samme 

hovede, som er pa de tre hunde (?) i 

skjoldet. Den buede streg, der far tanken 

ledt hen pa et hom, har intet med hjelm

figuren at gj1!re. Hjelmfiguren er, savidt 

jeg kan se, et hundehovede med to . spid

sede. j1!rer. Ovenover hjelmfiguren er i 

dexter side anbragt en halvmane med en 

svag antydning af et ansigt i manebiJ

ledets konvekse del og en stjerne (det 

traditionelle manesymbol!). 0verst i seg

lets midte er solen med sine straler an

bragt. Den sinister figur er den vanske

ligste at tyde. Pa et par af de bevarede 

aftryk minder den sta:rkt om en komet, 

men pa andre aftryk minder stregeme, 

som fOl-binder solen og denne figur, om 

en f1itsbue og forstyrrer denne antagelse_ 

Pa det tydeligste aftryk synes figuren at 

forestille det traditionelle symbol fm 

stjemebilledet Skytten (sic!). 
Hans Christian Bjerg 
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teriale, som jeg dengang havde kendskab 

til, fremgik det, at Tordenskiold eller 

Peter Wessel, som han hed på dette tids

punkt, havde skiftet segl inden for tiden 

16/3 1712-9/2 1713. Af begivenheder i 

dette tidsrum, i forbindelse med hvilke 

han muligvis kunne have foretaget en 

seglskiftning, nævnede jeg i artiklen hans 

overtagelse af kommandoen over fregat

ten LØvendals Gal/ei 2/5 1712, og ud

nævnelsen til .Capitain-Lieutenant« 

14/10 S.å. 
I tidsskriftet Danske Samlinger 1. række 

bind 2 fra 1871 er på siderne 306-27 

gengivet 15 breve fra Peter Wessel. Siden 

da har originalerne til disse været upåag

tet. Den almindelige antagelse inden for 

TOl"denskioldforskningen har været, at 

disse originaler var gået tabt. I kildeud

gaven af Tordenskiolds breve gengives 

brevene som afskrifter efter Danske Sam

linger. Det er imidlertid lykkedes mig at 

finde disse originaler i en mappe i det 

danske Rigsarkiv. Den nØjagtige henvis

ning er: . XVI. Embeds- og Kommissions

arkiver, 17. Diverse Embedsarkiver, Sø

etaten, Over og Underordnede Bestillings

mands Arkiver, Peter Tordenskjolds Ar

kiv 1711-1712«. laIt 7 af de 16 Torden

skioldbreve, der lå i mappen, bar aftryk 

af det hidtil ukendte segl. Med dette ma

teriale i hænde vil man nå et lille skridt 

videre i forsØget på at klargøre dette segls 

historie. 
Det fremgår således, at Tordenskiold 

allerede har benyttet seglet 23/9 1711. 

Den 15. i samme måned havde han over

taget kommandoen - sin første selvstæn

dige - over snauen Ormen. Endvidere 

mindsker det nyfundne materiale det 

tidsin terval, hvori seglskiftningen er sket, 

til de tre m åneder mellem 17/ 6 og 17/ 9 

1712. Dette betyder, at ingen af de af 

mig formodede begivenheder kan være 
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årsag til seglskiftningen. Hvad der da 

kan have været årsag hertil er vanskeligt 

at udfinde. Inden for det ovennævnte 

tidsinterval opholdt Tordenskiold sig 28/7 

-10/8 i Christiania og 13-19/9 i KØ

benhavn. 
Spørgsmålet om, hvorfor Tordenskiold 

skiftede segl, er således ikke løst. Ej hel

ler spørgsmålet om, hvorvidt han selv ' 

havde ladet fremstille sit første segl, eller 

om dette var et, som han havde overtaget 

fra en anden. Tordenskioids tipoldefader 

hed også Peter Wessel (PW). Der kunne 

således være tale om et arvestykke; nogle 

af de nyfundne aftryk viser imidlertid, 

at signetet må have været ret nyt, da 

det blev benyttet i 1711-12. 

Aftrykkene, der nu er kommet til mit 

kendskab, har rent heraldisk yderligere 

afslØret et par detaljer. Jeg hælder nu 

stærkt til den anskuelse, at de tre dyr i 

skjoldet (se fig. 3 til min artikel) er hunde 

eller ulve. Hjelmfiguren er det samme 

hovede, som er på de tre hunde (?) i 

skjoldet. Den buede streg, der får tanken 

ledt hen på et horn, har intet med hjelm

figuren at gøre. Hjelmfiguren er, såvidt 

jeg kan se, et hundehovede med to .spid

sede« ører. Ovenover hjelmfiguren er i 

dexter side anbragt en halvmåne med en 

svag antydning af et ansigt i månebiJ

ledets konvekse del og en stjerne (det 

traditionelle månesymbol!). øverst i seg

lets midte er solen med sine stråler an

bragt. Den sinister figur er den vanske

ligste at tyde. På et par af de bevarede 

aftryk minder den stærkt om en komet, 

men på andre aftryk minder stregerne, 

som forbinder solen og denne figur, om 

en flitsbue og forstyrrer denne antagelse. 

På det tydeligste aftryk synes figuren at 

forestille det traditionelle symbol fOl" 

stjernebilledet Skytten (sic!). 
Hans Christian Bjerg 
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