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Kabelshegtens vaben
Kabelslægtens
våben og vasaller
Af Troels Dahlerup
NUM MER 17 af dette tidsskrift,
NUMMER
p. 303 ff, behandlede jeg det spørgssp!6rgsmål,
mal, hvorfor så
sa mange danske adelsbreve fra 1400-taUet
l400-tallet ikke blot udstedtes af kongen på
pa forbØn
forb!6n af en højh!6jadelsmand, men at den således
saledes nyadle de tilmed meget ofte modtog sin
lede
velynders våben,
vaben, det være
va:re sig slavisk
efterlignet eller
eHer i let gennemskuelig
brisure. lI modsa:tning
modsætning til den tidligere
udbredte opfattelse, at våbenoverensvabenoverensstemmelse norma1t
normalt indicerer slægtskab,
sla:gtskab,
opstillede jeg den hypotese, at det f!6rste ha1vdel
halvdel af århunarhuni hvert fald i fØrste
dredet - langtfra var usædvanligt,
usa:dvanligt, at
en hØjadelsmand,
h!6jade1smand, storgodsejer eller
eHer
eventuelt en hØjadelig
h!6jade1ig biskop belØnbel!6nnede sine administrative medhjælpere,
medh ja:l pere,
ride£ogeder, godsbestyrere m. m. ved ridefogeder,
som det ofte direkte kommer til udtryk i adelsbrevet
ade1sbrevet - .for tro tjeneste«
at skaffe sin »svend« eller
eHer . tjener« et
kongeligt adelsbrev med sk jold
joklog
og
hjelm, og at det da ifØlge
if!61ge tidens skik
og brug (måske
(maske ligefrem herold-kollegiets praxis?) hØrte
h!6rte sig til, at den
nyadledes våben
nyadiedes
v~lben blev overensstemmende med velynderens.
I bevisfØrelsen
bevisf9lrelsen spillede
spiHede et par adelsbreve udstedt af hr. Lyder Kabel og
hustru 1m
frtt lvI
JvI eUe J
Jensdatter
ensdatter (Due) en
betydelig rolle.
roUe. Men ikke blot indsamlingen af dette materiale voldte betydelige kvaler; også
ogsa benyttelsen og

I

fortolkningen heraf krævede
kra:vede en stØrre
st!6rre
fordybelse, end der den gang var lejlighed til. Da det imidlertid nu er lykkedes at opklare de fleste hertil hØh!6rende problemer på
pa en måde,
made, der bidrager til at uddybe de tidligere fremsatte teorier, fØlger
f9llger hermed en fortsa:ttelse.
sættelse.
Selve Kabel-slægten
Kabel-sla:gten var af nordtysk,
na:rmere bestemt mecklenburgsk opnærmere
rindelse og hed oprindelig Kabolt 1 ).
Den store tyske indvandringsbØlge
indvandringsb!6lge i
1300-tallet
l300-tallet bragte også
ogsa medlemmer af
denne slægt
sla:gt til Danmark; men selvom
flere erhvervede sig betydelig rigdom
og indfl
indflydelse,
ydelse, blev slægten
sla:gten aldrig talrig her, og allerede
aUerede ca. 1440 uddØde
udd!6de
den danske gren i mandslinien med
ovenna:vnte hr. Lyder, med hvis broovennævnte
derdatter Elsebe
EIsebe den 1462 totalt uddØde
d!6de her i landet 2 ). Dens vllben
våben fremgar klart og utvetydigt af de fØrte
går
f!6rte sigiller, der indeholder et lodret delt
skjold, hvis fØrste
f!6rste felt (dexter) atter
var tværdelt,
tva:rdelt, medens andet felt (sinister) var tre gange skrådelt
skradelt 3); desværre
desva:rre
bringer seglene os ingen efterretning
om våbenets
vabenets farver (se fig. l).
I).

lens
Jens Poulsen

"Stråle''.r
"Strdle''.r adelsbrev

Medens hr. Lyder Kabel især
isa:r ejede
gods P~l
på Lolland,
LoHand, besad hans hustru
Mette J
Jensdatter
ensdatter (Due) bl.
bI. a. gods på
pa
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1. Segl for Heyne Kabel eller Kabolt, .S.
Heynonis Kabelt Militc, 1360-64. Efter
Sigiller
Henry Petersen: Danske adelige SigilIer
fra det XIII og XIV Aarhundrede, 1897,
nr. 533. Dette våben
v<'l.ben er i alt væsentligt
v;esentligt det
samme SOll
som fØrtes
f~rtes af de senere Kabeler
og af Jens Poulsen.

Mors, en ø,
1/>, hvis senmiddelalderlige
adelsslægter specielt belyses af Johanadelssl;egter
niterklosteret Dueholms brevbog, og
det ofte hØjst
hl/>jst detailleret. Heri finder
vi således
s:1ledes et testamente af 1454, hvori
en iØvrigt
il/>vrigt lidet betydende lavadelsmand J
Jens
ens Poulsen betænkte
bet;enkte klosteret 4). For dette var det af betydning
at kunne fastslå
fastsla det modtagne gods'
adelsprivilegier, dvs. dets skattefrihed,
hvorfor man lod shel
såvel Jens Poulsens
adelsbrev som hans adkomst på
pa det
testamenterede gods indskrive i brevbogen. Takket
T akket være
v;ere denne omhu kan
vi nu konstatere, at denne Jens Poulsen .Stråle«
.Strale« blot få
f;'\. :1r
år fØr
fl/>r (1452) var
blevet adlet af Christiern I; og ikke
blot var dette sket på
p:1 forbØn
forbl/>n af fru
Mette, hvis »tjenerc han i adelsbrevet
udtrykkeligt benævnes,
ben;evnes, men derudover
sk;enkede hun ligefrem denne »sin tro
skænkede
svend. lidt jord, altså
altsa forsynede ham
5 ).
med en »startkapital.
»startkapital« 5).
Efter min ovenanfØrte
ovenanfl/>rte hypotese skulle man nu vente, at denne Jens Poulsen gennem sit adelsbrev havde modtamod taget et våbenskjold
vabenskjold med fru Mettes (eller eventuelt hendes nu afdØde
afdl/>de mand
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Lyder Kabels) våben.
vaben. At der i stedet
v:1ben med delt skjold
sk jold
tildeles ham et våben
i bl:1t
blåt og hvidt (dansk middelalderlig
heraldisk terminologi bruger vist altid
betegnelsen »hvid« for sØlv)
sr/Jlv) med to
pile (»stråler«)
(»str:1ler«) i de modsatte farver,
kan dog tænkeligt
t;enkeligt skyldes,
sky Ides, at hans familie tidligere havde fØrt
fl/>rt våben.
v:1ben. Thi
selvom den i 1700-tallet af Erik Pontoppidan anfØrte
anfl/>rte tradition, at allerede
Jens Poulsens fader Poul
Paul Torstensen
v;ere blevet adlet af Erik af
a£
skulle være
Pommern G), næppe
n;eppe kan bevises, var
samme Poul Torstensen i hvert fald
en person af stand, der igennem flere
:1r
år ha vde været
v;eret herredsfoged på
p:1 Øen
I/>en
Mors, en stilling, der i hvert fald krækr;evede et segl.

Poul Jensens adelsbrev
Men også
ogsa fru Mettes mand skal have
skaffet en af sine svende frihed og
frelse; thi Nyt dansk Adelslexikon anfØrer7),
fl/>rer 7 ), at hans svend Poul
Paul Jensen
8/9
8/ 9 1441
1441 opnåede
opnaede adelsbrev og det,
som sig hØr
hl/>r og bl/>r,
bØr, med hr. Lyders
eget våben.
v:1ben. At finde frem til kilden
for denne meddelelse viste sig hl/>jst
hØjst
vanskeligt, idet selve Kabel-stamtavlen
i Adelsaarbogen intet havde herom;
fØrst
fl/>rst under »Rettelser og TilfØielsercS)
Tilfl/>ielserc S)
meddelte bind XVIII, at dette adelsbrev skulle være
v;ere udstedt af Erik af
Pommern, samt at kilden beroede i
det svenske Riksarkiv. Jeg skrev naturligvis straks dertil, men fik det nedsl:1ende svar, at en undersØgelse
slående
undersl/>gelse havde
va:ret negativ - som det vil
været
viI fremgå
fremg:1 af
det fØlgende,
fl/>Igende, af gode grunde. Heldigogs:1 forevis havde man i Stockholm også
spurgt diplomatarieredaktØren
diplomatarieredaktl/>ren dr. Jan
Liedgren, der henledte min opmærkopma:rksomhed på
pa den såkaldte
s:1kaldte Collectio R6nRonbeckiana i Lunds Universitetsbibliotek. Denne samling var opstået
opst:1et derved, at en genealogisk interesseret
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provst Ronbeck som rigsdagsmand i
begyndelsen af 1800-tallet i ledige
stunder havde forsket i Stockholm, og
ved en henvendelse til universitetsbiblioteket modtog jeg omgående
omgaende
xerox-kopier af de relevante passager.
Deraf fremgik, at provsten havde forefuldstrendig afskrift af det
taget en fuldstændig
sl6gte adelsbrev 9), og at hans kilde var
søgte
pagina 130 i .Wapnboken i Ricks Archivet in 4to«.
Nu var en række
rrekke forhen i Riksarkivet i Stockholm liggende slægtebØger
slregtebl6ger
af skånsk
skansk (og dermed også
ogsa dansk) indhold i 1906 blevet overfØrt
overfl6rt til Landsarkivet i Lund, hvorfor jeg forespurg-

te, om denne våbenbog
vabenbog tænkeligt
trenkeligt
fandtes der. At jeg var inde på
pa rette
spor, fremgår
fremgar af, at jeg modtog det
svar, at der i en såkaldt
s~lkaldt »Sophia Brahes vapnbok« hele to steder var indfl6rt referater af dette adelsbrev, den
fØrt
ene gang tilmed med en (ret primitiv)
vabentegning
våben
tegning 10). Det var dog klart,
at disse kortfattede udtog ikke kunne
vrere kilden til provst Ronbecks udvære
matte
fl6rlige afskrift, hvorfor jagten måtte
fØrlige
fortsrettes.
fortsættes.
På
P~l dette tidspunkt modtog jeg brev
fra dr. Liedgren, at kun en del af de
dansk-sHmske slægtebØger
dansk-skånske
slregtebl6ger var sendt til
Lund, idet så
sa sent som 1929 en lignende samling (som led i en større
stl6rre
arkiv udveksling) var overdraget - det
arkivudveksling)
danske Rigsarkivl Specielt henledte
han min opmærksomhed
opmrerksomhed på
pa den såsakaldte Niels Krags våbenbog,
vabenbog, der netop var i kvartformat 11). Endelig opgaden, thi heri fandtes, netop
klaredes gåden,
pagina 130, et nydeligt farvelagt Kapa den hertil
bel-vaben (se fig. 2), og på
bel-våben
modstående
modstliende venstreside var gengivet
det eftersøgte
eftersl6gte adelsbrev, hvis text (i let
moderniseret sprogforrn)
sprogform) kan læses
lreses side 349.

Niels Krag som heraldiker

2. Aftegning i Niels Krags våben
vll.benbog
bog p.
130 af
aI det våben
vll.ben som
$Om Poul Jensen i 1426/
1441 på
pll. Lyder Kabels forbøn
forbj!ln fik af Erik
af Pommem.
Pommern. iZ>verste
øverste felt dexter el' farverj!ldt, men oven i feltet er senere skreJagt rødt,
lagt
vet .blaa«; de to skråbjælker
blå, men
skdbjrelker er bill.,
pll. dem er senere skrevet .rød«
på
• rfiSd« , svarende
til adelsbrevets tekst. Måske
MlI.ske har det medvirket til denne rettelse, at våbenet
vll.benet fejltilhj!lrende
agtigt er blevet opfattet som tilhØrende
.de Kabbeler«, således
sll.ledes som
$Om der
del' sth
står øverst
j!lverst
på siden. Rigsarkivet.
pa

N u er det ofte således,
Nu
saledes, at har man
klaret et problem, dukker dermed gerne to nye op, og glæden
glreden over at have
fundet denne fuldstændige
fuldstrendige afskrift af
det gamle adelsbrev blandedes unægunregtelig med den SØrgelige
sl6rgelige vished om, at
i hvert fald brevets dato »Haderslev
1441« måtte
matte være
vrere i bund og grund forkert. Thi den to år
ar fØr
fl6r afsatte Kong
kong
Erik kunne - bosat på
pa Gotland, som
han jo var - naturligvis ikke udstede
gyldige danske adelsbreve, og i hvert
{aId
fald ikke i Haderslev, som nu lå
la i hans
sejrende modstander den holstenske
omrade.
greves område.
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Atter er vi så
sa heldige at kunne skaffe
nærmere underretning om denne
os na::rmere
sag. Vi vender os da igen til den lille
liHe
ø~ Mors, om hvis forhold vi ikke mindst
takket være
va::re Dueholms Diplomatarium
er velunderrettet. Her finder vi Poul
Jensens Sl"n
sØn lens
Jens Poulsen - ikke at
forveksle med J ens Poulsen »Stråle«
»Strale«
- som jordejer, selvom han havde valgt
den gejstlige stand og i flere
£le re år
ar vir·
kede som præst,
pra::st, 1471-78 i Kettrup,
1480-94 i SØnder
Sl"nder Hå
Ha i Thy 12). Han
Ønskede
~nskede at ende sine dage, ikke i Dueholm, men i Voer kloster på
pa Horsenskanten, og følgelig
fl"lgelig testamenterede han
dette kloster noget jordegods, hvorefter klosteret, ganske som vi så
sa Dueholm gøre
g~re det, skaffede sig kopi af
savel adkomstbreve på
såvel
pa det pågældende
paga::ldende
gods som af selve det adelsbrev, der
sikrede godset skattefrihed.
Med reformationen overtog kronen
klostergodset og dermed naturligvis
ogsa klosterarkivet, som efter nogen
også
tids forlØb
forl~b fl"rtes
fØrtes til det nærliggende
na::rliggende
Skanderborg slot. I 1606 beordredes et
par embedsmænd
embedsma::nd i det kongelige kangennemga og registrere dette
ceHi til at gennemgå
celli
arkiv, til alt held for os; thi selvom
samtlige de originale dokumenter nu
er gået
gaet tabt, er lykkeligvis den SkanSkanderborgske Registratur i god behold.
Og i udgaven heraf finder vi da 13)
indfØrt
indf~rt et »Konningh Erichs breff, adt
hand haffuer vndt Pouell
PoueH Jensen met
h ans affkomme frihedt och frelse och
hans
4 gaarde till eiendomb och skiold och
hielm. Daterit mcdxxvi.«
mcdxxvi .« At dette 1426
daterede brev er identisk med vort
ovennævnte
ovenna::vnte brev af »14'41« kan heldigvis fastslås
fastsUs med fuld sikkerhed. Ikke
blot svarer de i »1441. udfØrligt
udf~rligt opregnede (fire) gårde
garde i tal til 1426-bregarde«; i den Skanderborgske
vets .4 gårde«;
Registratur anfØres
anfl"res tillige umiddelbart
efter dette 1426-daterede adelsbrev på
pa
4 (ikke na::rmere
nærmere specificerede) gårde
garde
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en dom af kong Hans 1501 til præsten
pra::sten
Jens Poulsen på
pa netop det i 1441-brevet anførte
anfl"rte gods.
Hertil kommer yderligere, at vi kan
sandsynliggl"re en forbindelse imeHem
sandsynliggØre
imellem
den Skanderborgske Registratur (med
brev dateret 1426) og Niels
N iels Krag med
vabenbogen (hvori dateringen »1441«).
våbenbogen
I sit genealogisk-heraldiske studium
stl"ttedes Niels Krag betydeligt af sin
stØttedes
stilling
stiHing som kancelliembedsmand, fra
1603 til 1610 endog I"verstesekreta::r,
øverstesekretær,
ma have haft uhindret addvs. at han må
gang til de gamle arkiver. Specielt interesserede han sig efter våbenbogen
vabenbogen
at dØmme
dl"mme for gamle adelsbreve, og
ikke få
fa kender vi nu alene fra netop
hans våbenbog,
vabenbog, hvori han har indfØrt
indfl"rt
excerpter fra nu tabte kancelliprotokanceHiprotovedr~rende adelsbreve fra
koller, bl.a. vedrørende
Frederik 1's
I's tid. Desuden indeholder
denne våbenbog
v~lbenbog en række,
ra::kke, ofte meget
gamle, våben
v;"tben uden farvelægning,
farvela::gning, men
med navn og årstal,
arstal, og William Christensen har formodet, at hans kilde i
sfl fald var sigiller fra gamle dokuså
menter 14). I adskillige tilfælde
tilfa::lde kan vi
med stor sikkerhed gå
ga ud fra, at hans
viden stammer fra dokumenter fra
Antvorslwv klosler, hvis arkiv 1607
Antvorskov
blev registreret, ganske som de sbnskanderborgske aktstykker blev det året
aret £I"r.
rør.

Dateringsspergsmdlet
Dateringsspørgsmålet
Selvom det umiddelbart er indlysende, at dateringen .1441. må
ma være
va::re forkert, er dette desværre
desva::rre intet bevis for,
at 1426 er det rette, idet romertal som enhver, der har arbejdet med dismisforstas 15). Det
se, ved - meget let misforstås
er muligt, at et oprindeligt»
oprindeligt »1426«,
1426«, dvs.
mcd xx vi, for en afskriver omkring
med
1600 kan fejllæses
fejlla::ses på
p a flere måder,
mader, idet
vi erindrer, at der givet har været
va::ret flere
£lere
mellemled fra registreringen 1606 til
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vabenbogen (sandsynligvis har registravåbenbogen
turens forfatter samtidig foretaget en
fuldstændig
fuldstO£ndig afskrift af adelsbrevet til
glO£de for sin chef, N iels Krag, som
glæde
han vidste, havde interesse for sligt,
en afskrift, der siden blev afskrevet i
vabenbogen). På
våbenbogen).
Pa denne tid fik et v
ofte en lang, y-lignende nedstreg, som
tilmed atter kunne fØres
f9lres op og afslutkr9l11e, på
pa hvilken måde
made
tes med en krØlle,
adelsbrevets afsluttende vi med lidt
god vilje (og en hel del sjuskeri) kunne tænkes
to£nkes at blive til et xxi, dvs. at
rebussen »1441« (mcdxx xxi) derved
kan 19lses
lØses = 1426 (mcdxx vi).
Men heldigvis er der herudover flere
Here
kriterier for at fastholde denne dato.
At brevet nævner
nO£vner dronning Philippa
som levende, viser, at det må
ma være
vO£re ælO£ldre end hendes dØdsdag
d9ldsdag 5/ 1 1430.
Dernæst ved vi fra svenske (svensk-finDernO£st
ske) kilder, at Erik af Pommern udstedte adelsbreve under sine sØnders9lnderjyske felttog 10), og da han i juli 1426
var i Flensborg og sidst på
pa måneden
maneden

Vi Erik med Guds naade Danmarks,
Sveriges, Norges, Vendes og Gottes
konge, og hertug i Pommern, gør
g~r vitterlig (for) alle de (der) dette brev se
eller hØre,
h~re, at vi for h. Luder Kabels
bøn
b~n skyld og for troskab og villig tjeneste, som vi forstaaet har, at denne
merva:rende
nærværende brevviser Poul Jensen,
hans svend, l·iget hertil (dvs. hidtil)
gjOlt har, og han og hans rette ægte
gjort
a:gte
ka:re husafkom herefter os og vor kære
frue og vor faderbrodersøn
faderbroders~n hertug Bugislav af Pommern med
mecl vore
yore efterkommecl villig tromere konger og riget med
skab gøre
g~re og bevise skulle evindelig,
cia unde vi ham og clem
dem (dvs.
(clvs. efterda
kommerne) frihed og frelse til sig self
og paa disse eftershevne fire gaarde
og gods, saa som er en gaard i Alstrop,
AIstrop,
1l gaard i Haarckeby, 1l gaard i Storcks-

begyndte belejringen af Slesvig, er der
således al mulig grund til at henlægge
saledes
henlO£gge
dette adelsbrev til netop denne tid 17).
Medens det for middelalderlige hænhrendelser ofte vil
viI være
vrere fuldt ud tilfredstil£redsstillende med en blot relativ datering,
er det derimod specielt af heraldiske
arsager vigtigt at få
årsager
fa netop dette adelsbrev så
sa nØjagtigt
n9ljagtigt dateret som overhovedet muligt, idet skikken at udbreve endnu på
pa denne tid
stede frelse
frelsebreve
var forholdsvis ny og tilmed inde i en
interessant overgangsfase. At hertug
Valdemar 1334 tog en Frelle Hagensen
(Frille-slægtens
(Frille-slregtens stamfader) i sin tjenet jeneste og dermed fritog hans gods fra
Ira
skattepligt, er det ældste
reldste hjemlige exempel på,
pa, at en sMan
sådan handling satte
sig skriftlige spor, muligvis begrundet
i Frilleslregtens
Frilleslægtens fortsatte kØbstadskonk9lbstadskontakter, der gjorde dokumentation af
privilegierne aktuel. Allerede 1408
f9llte en efterkommer sig således
følte
saledes foranlediget til at skaffe sig bevis
be vis af Ribe
bys magistrat for, at han ikke havde

torp og en i Eckstorp metJ deres tilliggende til evig tid, og ikke flere el1er
ler andet krongods eller
ell er købstadsgods,
k~bstadsgods,
og dertil skjold og hjelm med h. Luder Kabbell efter h. Luders bØn
b~n og
bega:ring, saa som er seks stykker, to
begæring,
h~jre side, det filverste
paa den højre
øverste er blaat
og det andet er hvidt, paa den anden
ancien
side fire stykker, de to er hvide og de
andre to er rØde,
rfilde, og de staa noget saa
paa tværs.
tva:rs. Item paa hjelmen to vesselhorn, skikket i stykker, saa mange og
saa farvet som skjoldet. Thi forbyde
vi alle ham her udi at hindre under
vor hævn
ha:vn og vrede. Datum Haderslev
Haders1ev
anno domini 1441 ipso die nativitatis Mariæ
Maria: virginis (= 8. september).
(Rigsarkivet, Niels Krags Våbenbog,
VlIbenbog,
ved p. 130).
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forbrudt sine privilegier ved at drive
ikke-standsm<essigt erhverv 18)_
ikke-standsmæssigt
Netop på
pa dette tidspunkt begynder
flere og flere dokumenter at beskæfbesk<eftige sig med »frihed og frelse«: 1412
gay saledes
gav
således Lunde ærkebiskop
<erkebiskop en på
pa
stiftets eget område,
omrade, Bornholm, bosat
mand sådanne
sadanne privilegier; i 1413 og
1417 var det kongen, der lod privilegier af denne art udfærdige;
udf<erdige; og 1418
m9ider vi det ofte omtalte (gennem
mØder
Dueholms Diplomatarium bevarede)
adelsbrev for br9idrene
brØdrene Svenning og
Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup),
som hL Anders Ovesen (Hvide) skaffede disse sine tjenere 19)_ Ikke blot
kan vi i flere af de her anfØrte
anf9irte tilf<elde
tilfælde
v<ere
st<erk tvivl om, hvorvidt der da
være i stærk
var tale om et egentligt .adelsbrev«,
altsa en nyadling, eller
altså
elIer om det ikke
snarere drejede sig om en art stadfæstadf<e0 )_ Til forskel fra den senere alstelse 220)_
mindelige formular omtaler disse breve
desuden aldrig .skjold og hjelm«_
hjelmc_ Ganske vist tillod hr. Anders Ovesen sine
tjenere at f9ire
fØre samme våben
vaben som hans
moder, men vel at mærke
m<erke i et specielt,
specie It,
af ham selv udstedt brev, efter at han
havde skaffet dem kong Eriks frelsebrev (hvilket f9i1gelig
fØlgelig ikke kan have
indeholdt noget om skjold og hjelm),
og som bekendt f\6lte
fØlte efterkommerne
den ne adelsbrevsformular lidet tildenne
fredsstillende; alIerede
allerede 1454 skaffede
sl<egten
slægten sig et Christiern 1's
I's adelsbrev
under henvisning til de ældre,
<eldre, nu ikke
l<engere
længere brugelige privilegiebreve.
Heraf f9ilger,
fØlger, at det til Poul Jensen
(1 '4 26/1441) udstedte frelsebrev bliver
det f9irste
fØrste danske exempel på
pa den
sidenhen almindelige formular for
adelsbreve .med skjold og hjelm.,
hjelm«,
hvilket i allerhØjeste
allerh\6jeste grad berettiger
til de yderste anstrengelser for at fastsIa dets datering. Nu er det værd
v<erd at
slå
bem<erke, at der fra Sverige (og Finbemærke,
land) er bevaret langt flere adelsbreve
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fra denne tid, og da også
ogsa disse er ud·
stedt af Erik af Pommern, må
ma det være
v<ere
berettiget at foretage en sammenligning. Vi konstaterer da straks gennem
Lofquists tabeller, at der frem til og
med 1416 kendes næsten
n<esten 40 svenske
mrerke alle
frelsebreve, men vel at mærke
uden omtale af .skjold og hjelm«.
hjelmc.
F\6rst 1420, dvs. omtrent samtidig med
FØrst
at det sker i Danmark (1418), optræoptr<eder adelsbrev med omtale af våben,
vaben,
og det med endnu et lighedspunkt,
idet også
ogsa dette f9irste
fØrste exempel kun er
kendt gennem en fornyelse af ChriCh ristiern 1.
J. Ar 1431 dukker det næste
n<este
svenske frelsebrev
frelse brev med .skjold og
h jelm« op, men f9irst
fØrst fra Christiern 1's
I's
tid bliver det efterhånden
efterhanden det almindeligste ogsa
også i Sverige.
Det er f9ilgelig
fØlgelig snublende nærliggenn<erliggende at antage, at tildeling af frihed og
frelse oprindeligt foregik .mundtligt«,
.mundtligtc,
eventuelt ved visse - nu ukendte ceremonier, under hvilke kontrakten
om krigstjeneste til hest imod skatteprivilegier afsluttedes (i Sverige saledes
således
ved vabenskuer,
våbenskuer, hvor kandidater til
adelskab mØdte
m~dte op med fuld udrustning). I takt med den stigende anvenpa alle områder
omrader
delse af skriftlighed på
i statslivet begyndte man
m an ogsa
også at lade
disse .kontrakter.
.kontrakter« nedskrive; men
fØrst
f~rst under Erik af Pommern fØjes
f9ijes
bestemmelser af heraldisk art til, dvs.
netop som et dansk heroldsvæsen
heroldsvcesen udt<enkeligt, at inspirabygges. Det er tænkeligt,
tionen hertil er kommet fra dronning
PhiIippas hjemland, England, hvis hePhilippas
raldik og heroldsvæsen
heroldsv<esen alIerede
allerede da var
regIer og principper understrenge regler
givet 21 ).

Kabelslægtens
KabelsltEgtens 'JJdbm
våben
Inden vi vender tilbage til vort udgangspunkt, spØrgsmålet
sp9irgsmaJet om den .heraIdiske undervasallitet«, er der endnu
raldiske

Kabe/s/lEgten
Kabelslægten

3. Til
Tit venstre Kabelvåbenet
Kabelvabenet med sine normale
norrnale farver, således
saledes som også
ogsa teksten i
Jensens adelsbrev beskriver hans våben
vaben (sort står
sta r for blåt,
blat, raster for rødt).
rj1Sdt). I midten:
Poul Jensens våben
vaben efter tegningen i Niels Krags våbenbog.
vabenbog. Til højre:
hj1Sjre: en tredje variation, som forekommer i vabenbj1Sger
våben bØger på
pa Det Kgl. Bibliotek (Thottske Samling fol. 1104,
spj1Srgsmal, om disse forskelle er udtryk for en
Kallske Samling fol. 124). Det er et spørgsmål,
bevidst differentiering.
differentiering.

et par problemer igen, idet det i Niels
Krags våbenbog
vabenbog aftegnede våben
vaben ikke
fuldt ud svarer til adelsbrevets våbenvabenbeskrivelse. At tegningen der (se fig. 2)
har 2. felt skrådelt
skdidelt fire gange, dvs. indeholder to skråbjælker,
skrabj<elker, er utvivlsomt
f\,>rte
sket af vanvare, idet samtlige fØrte
Kabelsegl såvel
save I som hr. Jens
J ens Poulsens
segl blot er tredelt.
tredeIt. Et nok så
sa stort problem udgØr
udg\,>r farverne. Adelsbrevets tekst
meddeler, at 1.
l. felts
feIts Øverste
\,>verste halvdel er
bla, den nederste hvid (= SØlv),
blå,
s\,>lv), medens 2. felt er afvekslende hvidt og
rØdt.
r\'>dt. Den ledsagende tegning har imidlertid byttet om på
pit blåt
bUt og rØdt;
r\'>dt; Øjen\,>jensynligt er Niels Krag siden blevet
opm<erksom på
opmærksom
pa uoverensstemmelserne,
uoverenssternmelserne,
bl<ek er skrevet »rØd«
»r\,>d« og
idet der med blæk
.blaa« i de respektive felter.
feIter. Hertil
kommer, a t to danske våben
vabenb\,>ger
bØger
af :o:0 J ytte Gyldenstiernetype«22) lader
skrab jælkerne
skråb
j<elkerne v<ere
være bla,
blå, men gØr
g\,>r l.
I.
feIts
felts Øverste
\,>verste halvdel hvid, den nederste rØd
r\,>d (se fig. 3).
Det ville un<egteligt
unægteligt være
v<ere fristende
at sØge
s\'>ge forklaringen i, at vel modtog
Poul Jensen
J ensen 1426 et skjold,
sk jold, der var
inddelt ganske som hans velynder hr.
Lyder Kabels, men at det briseredes
pa den måde,
på
made, at farverne byttedes om.

Omkr. 1600 sad Sa
så sl<egtebogsforfatterslægtebogsforfatterne med et dem næppe
n<eppe lØseligt
l\,>seligt problem:
at traditionen meddelte
meddeIte dem en blasonering af Kabelvåbenet,
Kabelvabenet, og at adelsbrevets .autoriserede« beskrivelse erkl<erede, at dette våben,
klærede,
vaben, der var identisk med hr. Lyders, havde de modsatte farver.
Vi savner imidlertid enhver form for
be vis, idet slægtens
bevis,
sl<egtens våben
vaben i dens hjemland, M ecklenburg, udelukkende er
kendt fra segl.

Kabelslcegtens vasaller
Kabelslægtens
vasalfer
Til belysning af min undervasallitetsteori har vi da to adelsbreve, et af
1426 (Poul Jensen), der fØlger
f\,>lger reglen
om, at den nyadiede
nyadlede modtager sin velynders våben,
vaben, og et af 1452 (Jens Poul»Stdile«), der ikke fØlger
f\,>lger denne
sen »Stråle«),
regel. Ganske vist har jeg ovenfor søgt
s\,>gt
at begrunde denne »undtagelse« fra,
hvad jeg i mange andre tilfælde
tilf<elde ud
fra gode grunde har ment, måtte
matte være
v<ere
sædvane.
s<edvane. Men heldigvis kan nok et
vidnesbyrd fremdrages, der bliver ligesom en slags kontrapr\,>ve
kontraprøve pa
på denne
hypotese.
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T1'oels Dahlemp

Vel er det her omtalte våben
vaben specielt for slægten
sl<egten Kabel og dermed na»vasalIer« Poul
tllrligvis også
turligvis
ogsa for dens »vasaller«
Jensen og dennes sØn
sj6n Jens Poulsen
.Kabel
»Kabel II«.
H«. Men derudover findes endnu et våben
vaben af denne type (fig. 4), som
kendes fra et segl, der 1485 benyttea£ en Axel Dellesen, .som
»som nu tjedes af
ner kong Hans« 23). Da seglets omskrift
lyder
Iyder »Jens Teldefson«,
Teldetson«, må
ma han her
have benyttet sin (i Øvrigt
j6vrigt ganske
ukendte, det vil
viI formentlig sige: tidligt afdØde)
afdj6de) broders sigil; fadersnavnet
.Delle, Tjelluf,
TjelIuf, Detlev« osv. er så
sa sjælsja:ldent herhjemme, at overensstemmelsen umuligt kan være
va:re tilfældig
tilfa:ldig 24). I
betragtning af at Axel Dellesen
DelIesen siden
gjorde karriere og en kort tid (1497)
hj6vedsmand på
pa Falsterbo
endog var hØvedsmand
slot, er det hØjst
hj6jst besynderligt, at vi
intet kender til hans familieforhold,
familieforholcl,
bortset fra, at han hentede sin hustrll
stru fra den bekendte møntmesterslægt
m~ntmestersla:gt
Dringenberg i MalmØ,
Malmj6, dvs. et indiinclicium for, at hans .adelskab«
»adelskab« næppe
na:ppe
var af fornemmeste art.
Strengt taget ved vi således
saledes blot, at
hans fader
facler må
ma have heddet Detlev
(Tjelluf
(TjelIllf m. fl.
f1. varianter), og heldigvis
kender vi ikke flere datidige bærere
ba:rere af
dette navn, end at vi kan gennemgå
gennemga
dem alle
alIe i håb
hab om herigennem at finde
en forbindelse med Kabelslægten.
Kabelsla:gten. Opma:rksornheden rettes da straks imod
mærksomheden
en omkring 1400-tallets
1400-talIets midte levende
• Teldw« på
pa Lolland, altså
altsa netop der,
Mr,
hvor hr. Lyder havde sit gods. Han
var tilmed 1468 husfoged på
pa Ravnsborg 25), et kongeligt slot, hvor såvel
savel
borg25),
hr. Lyder selv som hans fader skal
have været
va:ret lensmænd
lensma:nd (og fØlgelig
fj61gelig selv
se Iv
udna:vnt husfogeder på).
udnævnt
pa).
I 1456 blev en TillrjJff
TillØtt beta:nkt
betænkt i
Niels Pedersen Gyldenstiernes testamente, hvor han kaldes dennes foged
pa Engestofte 26), dvs. at han da var
på
i tjeneste hos en mand, der 1442 kaldte
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4. Segl for Jens Dellesen,
Dell esen , .s. iens teldef1485, men ført
af Axel Dellesen.
ff/lrt afAxel
Efter Thiset: Danske adelige Sigilier
Sigiller fra
det 15., 16. og 17. Aarhundrede, 1905,
L XXVI 5.

50\1« ,

hr. Lyder .sin
»sin broder« 27) (formentlig
halvbroder; da vi intet ved om hr.
Lyders moder, kan slægtskabet
sla:gtskabet ikke
mermere
nærmere udredes),
udrecles), og i 1449 var en
Teldu foged på
pa Fuglsang, en herregard, som fru Mette, hr. Lyders enke,
gård,
ska:nket Maribo kloster,
1446 havde skænket
og som dette 1448 atter forlenede hende med 28
28).
).
Saledes finder vi også
Således
ogsa her det ofte
omtalte forhold, at en trofast foged
belj6nnes med frihed og frelse og i
belØnnes
skjold
jold og
så
sa fald med velynderens sk
hjelm. Som nævnt
na:vnt i forrige hefte tyder det meget ringe antal bevarede
adelsbreve pi",
på, at mange må
ma være
va:re gået
gaet
na:ppe va:re
være
sporlj6st tabt. Men der kan næppe
sporlØst
tvivl om, at det var Kabelslægtens
Kabelsla:gtens protektion, der bragte fogeden Tjellufs
TjelIufs
sj6n Axel frem, således
sØn
saledes at han til sidst
kom i kongens tjeneste. Den anden
sj6n
sØn Jens dj6de
dØde ung; men heldigvis efterlod han det segl, der klart viser os
forbindelsen med Kabelslægten.
Kabelsla:gten. Sandsynligvis har ingen af disse brØdre
brj6dre
efterladt sig afkom, til held for adelshistorikeren, der ellers sikkert ville
vi lIe hahalslj6se forsj6g
forSØg på
pa at knytte en
ve gjort halslØse
sadan .yngre
sådan
_yngre Kabelsla:gt«
Kabelslægt« til den ca.

Kabelslaigten
Kabels/ægten
1440 (1462) uddØde
udd ~de m ecklenb u rgske
sl.egts
slægts dan ske gre n . Alene et b eva ret
segl har sammen med et sjældent
sj.eldent forn avn nok engang dokumenteret berettigelsen a f den h eraldiske undervasallite ts-hypotese.

16)

17)

Noter
1)
l ) Danmarks Adels Aarbog 1899 p. 22 lf.
2) lb.
Ib. 1906 p . 498. Også
OgS~l i sit hj eml and
uddØde shegten
udd~e
slægten pa
på denne tid .
3) Således
Saledes allerede H ein ec Kabolt 136064 = H
Henry
enry Petersen: Danske adelige Sigiller,
SigiUer, 1897, nr. 533, samt Thiset: Danske adelige Sigiller, 1905, L
xxvi 1-4.
4) Dueho1ms
Dueho.]ms Diplomatarium , udg. Oluf
N ielsen 1878, p. 75f.
Ib. p. 7lf.
5) lb.
6) Da nske Atlas V p. 568.
7) Vdg.
Udg. Thiset-Wittrup p. 142.
8) Adelsa arbogen 1901 p. 564.
9) VB
UB Lund, Coll.
CoIl. R on beckiana
beekiana XI p.
37.
10) LA Lund, nr. 4 i Enskilda arkiv, fol.
32 (med tegning) og fol. 71.
11) Om denne se Historisk Tidskrift for
Skaneland II
Skåneland
Il p. 47 og Will. Christensen i Personalhistorisk Tidsskrift 9 II
p. 8ff.
12) Se bl. a. Dueholms Diplomatarium p.
89f. og p. 141 samt Danske Adelige
Sigiller nr. 645. Om ha ns forbindelse
SigilIer
med Voer kloster se mig i Kirkehistoriske Samlinger 7 V p. 77.
Æ ldre danske Arkivregistraturer II
13) .£Idre
(1854-) p. 218.
14) Personalhistorisk Tidsskrift 9 II p . 13.
15) Om andre dateringsfej l i Niels Krags

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

våben bog se ib. p. 12 note 2 og p. 14
vaben
note 2.
K. E . Lofquist: Om riddarvasen och
oeh
friil se i nordisk medeltid (1935), tabellen p. 24 1£.
bellcn
lf.
Kr. Erslev: Etik
Elik a f Pommem (1901 ).
Muligvis er brevets dateringssted .Ha. Haderslev« forkert, jfr. at kong Erik omdcrslev«
kring denne
dennc tid forhandlede med
Hansesta:deme i Hadde by kirke lige
Hansestædeme
ligc
ud enfor det belejrede Slesvig, hvilket
hvilkct
en plattysk kilde benævner
bemevner . Hadd ecmc rsleue« (p. 465 og note 17 til p .
me
208£).
208f).
Diplomatari um Danicum
Danieum 2 XI 174
(1334) og Magazin til den dan ske
Adels Historie II p . 124 (1408).
Svensk Diplomata lium Il
II p . 496 (141 2),
R epertorium 1. rk. 5318 (1413), ib.
5673 (1417), Dueholms Diploma tariurn p. 32 (1418).
um
Jfr. a t det 1413 ud stedte brev vist
nærmest
mermest giver (skatte) frih ed på
pa n oget
bestemt gods, altså
altsa ikke en privilegering af en person, ide t den p ågælag<eldende synes at h ave været
v<eret adelig i
forvejen (Grubbe af Særslev,
Sa:rslev, se AdelsAdeIsaarbogen 1895 p. 177).
Se h erom E. Venvohlt i Heraldisk
Tidsskrift nl'. 1 (1960) p. 27 ff.
KongeIige
Kongelige Bibliotek, T hott Fol.
Fo!. 1104
og Kali
Kall Fol.
Fo!. 124.
Reper torium 2. rk. 5738.
Dan marks gamle
gamIc P ersonnavne, Fornavne I sp. 190.
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lb.
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