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Konung Albrekts titlar och sigill 

Av J a n L iedgren 

Albrekt var andre son till hertig Albrekt av Mecklenburg och Euphe-
mia, den svenske konungen Magnus Erikssons syster. Troligen var 
han född 1338. När han först omnämnes i samband med sin trolov
ning med Ricardis av Schwerin i oktober 1352 (MU 7669-7670) kallas 
han endast »luncher», men från 1356 27/12 (DS 5675) till 1362 är 
han »dux Magnopolensis» eller »herthoghe van Meklenborgh» (MU 
9045 och 9063).1 I överensstämmelse härmed visa hans sigill det meck
lenburgska krönta tjurhuvudet med omskriften »S' Alberti dvcis 
Mangnopolensis» (1362 5/7, MU 9063) eller, i ett illa utfört sigill-
under brev frän Vordingborg 1362 4/6 (MU 9045) »S' Alberti dvcis 
Magnopolemu». I brevet om Kalmar slott 1363 25/7 (DS 6829) kallas 
han endast »juncher», och i Stockholms stads hyllningsbrev 1363 
30/11 (DS 6900) tituleras han blott »dominus Albertus de Mecklen-
borge». 

Efter kungavalet i februari 1364 anlägger Albrekt genast titeln 
»Dei grada Sweorum Gothorumque rex» (DS 6937) eller »von der 
gnade Godes der Sweden vnd der Ghoten koningh» (DS 7030) eller 
»medh Guz nadh Swea ok Göta [konung]» (DS 7055). Härmed korre
sponderar Albrekts vanliga sekret med tre kronor. Det är tidigast be
varat under brev 1364 22/7 (DS 7027), men redan breven 1364 15/2 
och 16/3 (DS 6937 och 6964) ha varit beseglade med ett nu bortfallet 
sekret, som ej gärna kan ha varit något annat. Tre-kronor-sekretet 
med omskriften »Secretum Alberti Dei grada Sueorwm Gotor»mq;/f 

1 Se V. A. Nordman, Albrecht, Herzog von Mecklenburg, König von Schweden, 1938, 
s. 54 tf. — Meklenburgisches Urkundenbuch citeras här som MU, Diplomatarium 
Suecanum som DS, Svenska liihs-Arcbivets 1'ergamentsbref som RPB, Sverges Traktater 
som ST, Finlands Meddlidsurkunder som FMU och Liv-, Est- und Curländiscbes Ur-
kundenbueh som LECUB, Personltistori.sk Tidskrift som PHT. 

- Albrekts och hans broder Magnus' sigill »sind sehr roh gearbeitet und scheinen rasch 
verfertigte Nothsiegel zu sein», har G. C. F. Lisch sagt (MU 9045). 
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regis» använde Albrekt ännu under sina sista år som konung i Sve
rige, t. ex. 1387 24/2 och 9/3 (RPB 2302 och 2308), och sedan han 
lösgivits ur fångenskapen och återtagit regeringen i Mecklenburg, 
t. ex. 1395 26/9 (MU 12835-36), 1400 27/11 (MU 13713) och 1406 
22/4 (ST II, s. 621 f.).8 

Sinn konsekvens av sitt erövringståg mot Skåne sommaren 1368 an
lade Albrekt från och med 1368 25/7 (ST 377 b, 378-389) titeln 
»van Ghodes gnaden der Sweden vnde der Ghoten koninch vnde here 
des ländes tho Schone» eller »Dei grada Sueorum Gotorumque rex 
ac dominus terre Scanie» (ST 390, RPB 830) eller »medh Gud/ nadh 
Swea ok Göta konui/gir ok Skanis landzherra» (1369 11/9, Skokl. 
perg.), frän 1369 18/11 ( N H T 28, 1928, s. 466)4 och 1370 19/1 (RPB 
915) ändrat till »Skanö landzherra». Både den latinska och den svenska 
titeln hade brukats av hans kusin konung Erik Magnusson." I de 
första breven på svenska är Albrekts skånska titel ännu ej fixerad. 
Pappersavskriften av brevet 1369 7/6 (RPH 15) och samtliga texter 
av stadfästelsen på Tröghbolagh 1369 i5/65 a avsluta titeln med »herra 
offwir Skanöö», medan fullmakten för Bo Jonsson 1369 6/8 (HSH 
XVI, s. 3) har »landzherra i Skåne». Den skånska titeln användes 
regelbundet i lågtyska brev under återstoden av 1368 men saknas i 
nästa kända brev på detta språk, privilegiet för Bremen 1370 24/12 
(ST 396). I latinska brev saknas den tidigast 1372 24/3 (RPB 1035) 
men finns dock ännu 1372 27/8 (RPB 1047). På svenska finns den 
ännu i brev 1373 4/1 (UUB perg.), ehuru den saknas i latinskt brev 
samma är 6/1 (A 9, RA). 

Nägot sigill med Albrekts skånska titel är ej bevarat, utan han an
vänder fortfarande det vanliga tre-kronor-sekretet. Visserligen finnas 
ett par sigillteckningar," som visa Albrekts namn med titeln »Dei 
grada rex Svecorum Gotorumque et dominus Scanie» i omskrifterna, 
men dessa omskriftcr måste vara fritt uppfunna, och sigill bi klema 

3 H. Fleetwood, Svenska medeltida kungasigill II. 1942, s. 63 ff., ger egendomlig! nog 
inga belägg efter 1368. 
' Jfr S. Engström, Bo Jonsson I, 1935, s. 144 ff. 
c Se exkurs nedan. Förhållandet har förbisetts av mig i art. Landsherre i Kulturhist, 
lexikon för nordisk medeltid \ , 1965, sp. 2118. 
" RPB 872; B. Lundberg, Tröghbolagh. 195», s. 10 ff., 20, 58 t.; jfr även Meddelanden 
frun svenska riksarkivet fiir åren 19^1-19^2, », 65. 
" Se Fleetwood, a. a. II, fig. 51. Enligt N. R. Brocmans Collectanea Heraldica (I) (46, 
KB), fol. 248, äro de ritade av Elias Brenner. Jfr även S. Lagerbring, Sieea Rike» Historia 
Hl , 1776, s. 599 med not 9. 
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gälla ej konung Albrekt. Den vänstra vapenskölden med folkunga
lejonet är konung Magnus Erikssons eller hans son Eriks och den 
högra är hertig Albrekts sigill (MU XXIV B, nr 428), kanske ritat 
efter brev 1371 4/8 (RPB 1000) eller 1367 6/7 (RPB 77g).7 

Det var alltså icke omedelbart efter freden i Stralsund i maj 1370, 
som Albrekt slutade använda den skånska titeln och återgick till den 
äldre och kortare.8 Denna korta titel brukade han regelbundet från 
1373 fram till sin faders död i februari 1379. 

De bevarade kungabreven från 1379 synas vara få. Först den 25 
november 1379 (MU 1129) kan man konstatera, att konung Albrekt 
även anlagt den fulla mecklenburgska hertigtiteln »dux Magnopo-
lensis, comes Zwerinensis, Stargardie et Rozstok terrarum dominus» 
eller på tyska »hertoghe to Mekelenborch, greue to Zwerin, to Star-
garde vnde to Rostoch here» (1380 2/2, MU 11245). D e n svenska 
formen härav, »medh Gudz nadh Swea oc Göta konung, hertogh 
ower Meklenborgh, grewe i Zwerin, ower Stargardh oc Rostok herra» 
förekommer i originalbrev tidigast 1381 24/5 (RPH 52) men har 
enligt avskrifternas vittnesbörd redan funnits i brevet om Uddebo 
ström 1380." Någon gång saknas Stargard och Rostock i titeln, t. ex. 
1380 12/6 (RPB 1502, svenska), 1388 11/12 (MU 12038, tyska), 1396 
27/1 (MU 12900, latin), och ett par gånger saknas den mecklen
burgska titeln helt (RPB 1898, 1912, svenska). Den fulla svenska och 
mecklenburgska titeln förekommer redan i konung Albrekts och rå
dets stadga om vargjakt 1376 8/12, sådan denna är traderad,18 men den 
måste där vara interpolerad; stadgans datering bekräftas nämligen ax-
rådslängden. F. ö. brukas den länga titeln normalt under Albrekts 
återstående livstid, i varje fall 1300-talet ut. 

Med den länga svenska och mecklenburgska titeln korrespondera 
de sigill med kvadrerat vapen (MU XXIV B, nr 440 och 441), som 
konung Albrekt använde ibland alltifrån januari 1385 (MU 11653), 
resp. 1396 (MU 12905 B; MU 14684 med årtalet 1385 är kanske 

7 Sigillet har uppfattats som hertig Albrekts i ritning i Peringskiölds arbete Genea-
logica oi). pag. 49, RA. 
' Jfr C). S. Rydberg, Sverges Traktater II. 1885, s. 430 ff. med citat frän Olavus Petri. 
• Tr. Aktsamling iin. kungsådreinstitutets historia, utg. av K. G. Westman, 1920, s. 1 f. 
— I förteckningen 1561 över Lars FlemingS och Gustaf Johanssons (Tre Rosor) jorde-
brev (U 303 a, KB), tr. Västergötlands fornm.fören. tidskr. II: S-9, 1908, s. 148, dateras 
brevet 1381. 
10 Avskrift i A 1, fol. 9, RA, tr. Hadorphs Gambia Stadgar, 1687, s. 29 f. 
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falskt), och ännu 1405 (ST nr 436 a-c) och 1412 22 /3 . u Intressant 
är, att ett brev 1398 7/3 (MU 13268) beseglats med trekronorssekretet 
som advers och det äldre av de båda kvadrerade vapensigillen som 
revers. Medan Bergshammars vapenbok visar Albrekts kungavapen 
med de tre kronorna, visa vapenböckerna cod. Gelre och cod. Bei len-
ville som kungavapen ett kvadrerat vapen, som överensstämmer med 
sigillet från 1385 utom däri att fälten 3 och 4 bytt plats.1- Gelres 
vapenbok har tidigare brukat dateras till före 137c,1* men denna da
tering måste, som Gottfrid Carlsson visat,14 åtminstone för vissa par
tier läggas ett par decennier senare. Vägande skäl kunna nämligen 
anföras för att de svenska och danska vapnen i cod. Gelre och dess 
systerhandskrift cod. Bellenville insamlats under konung Albrekts vis
telse i Mecklenburg 1385-86, närmare bestämt vid en tornering i Wis
mar våren 1386, beskriven av Herman Korner. 

Utom tre-kronor-sekretet och de båda sistnämnda sigillen, som ha 
de korta omskrifterna »S' Alberti D d grada Sweorum Gotorumque 
regis», resp. »S' Alberti Dei grada Sweorum Gotorumqi/c? regis», 
ehuru sköldarna utom de tre kronorna även visa Mecklenburgs krönta 
tjurhuvud, Rostocks grip och Schwerins delade sköld, har konung 
Albrekt minst en gång använt ett mindre sekret med endast en krona 
under krönt hjälm.15 Ett numera lossnat exemplar har varit vidhängt 
ett brev 1376 24/7 (RPB 1214), och ett annat exemplar skall (enligt 
MU 10968) finnas under ett brev 1377 2 /1 . Uppgifterna i MU nr 
10999 o c h nr 11045, a t t det lilla sekretet skulle finnas även under 
dessa båda brev, äro emellertid felaktiga, ty breven (RPB 1867 och 
1289) ha trekronorssekretet. Av det lilla sekretets omskrift saknas 
mittpartiet, där man brukar antaga att kunganamnet stått; omskriften 
lyder nu »Secr. . . . regis Sweorum», alltså en mycket kort titel, trots 
att brevtexten 1376 24/7 har sedvanlig intitulatio med »Sweorum 

11 Mecklenburgische Jahrbiicher 33, s. 109 t. — Konung Albrekts och hans faders sigill 
äro även avbildade och utförligt kommenterade i C. Teske, Die Wappen des grossher-
zoglichen Hauses Mecklenburg, 1893, s. 46-49; ett ex. i Hans Hildebrands och Axel 
Carlsnders bibliotek, VHAA. — Jfr litt. i följande not. 
12 H. Fleetwood, Sveriges kungavapen under medeltiden, 1917, s. 20; Sveriges tre kronor. 
Meddelanden från Riksheraldikerämbetet III. 1935. s. 12; G. Carlsson, Ätten Gädda i 
Gäddeholm, PHT 1951, s. 44 ff. och 46 not 1. 
13 T. ex. H. Fleetwood, Svenska medeltida kungasigill II, s. (ii. 
14 G. Carlsson, P H T 1951, s. 40 ff., 4» ff. 
• H. Hildebrand, Heraldiska studier, Antiqvarisk tidskrift för Sverige 7: Z-J, 1883, s. 21, 
och Sveriges Medeltid II: j , 1885-97, s- 530 C; MU XXIV B nr 439; H. Fleetwood, Svenska 
medeltida kungasigill II. fig. 52 och s. 54 ff. 
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Gothorumque rex». Stampen kan ha tillverkats när som helst efter 

De sigillritningar utan oinskrifter, som finnas i Johan Peringskiölds 
arbete Fh 13, pag. 165 (Kungl. Bibi.), och som avbildats och kom
menterats av Harald Fleetwood,111 har jag icke lyckats anknyta till 
något nu bevarat eller i slottsbranden 1697 veterligen förlorat brev. 
Att konung Albrekt skulle ha använt ett sigill (som fig. 54), där de 
tre kronorna kvadrerats med Schwerins vapen förefaller dessutom 
löga sannolikt. Däremot vore det i och för sig troligt, att han ägt ett 
majestätssigill av den typ som Fleetwoods fig. 53 visar. Teckningen 
har även tjänat som förebild till ett kungaporträtt i större skala, som 
Peringskiöld också ritat (före 1693) med källhänvisningen »Ex sigillo 
delineatus».17 

För att söka komma till klarhet om det avritade majestätssigillet kan 
ha hört till något nu känt brev har jag genomgått ej blott titulatu
rerna utan också beseglingslraserna i alla de brev av konung Albrekt, 
som jag kunnat påträffa. Man kan lätt konstatera, att Albrekts titel 
ej är pålitlig i brev, som utfärdats av hans fader, den gamle hertig 
Albrekt, på egna och sönernas vägnar. Likaså får man av den ovan 
redovisade undersökningen av konungens titelbruk vissa hällpunkter 
för datering av brev utan årtal. Brev med skånsk kungatitel (FMU 
740 och RA odat. perg. nr 55) böra tidfästas mellan 1368 och 1373, 
medan brev mcel incc klenburgsk titel (t. ex. LEGUB III nr 1074 och 
1075) böra ha tillkommit tidigast 1379. 

Man skulle kanske vänta, att konung Albrekts kansli gjorde en be
stämd skillnad i beseglingsfrasen mellan sigill och sekret.18 Man fin
ner visserligen, att missiv och andra brev, som utfärdats »nostro sub 
secreto», beseglats med trekronorssekretet eller, såsom brevet 1376 
24/7, med sekretet med endast en krona, och att sigillen med kvadre-
rat vapen hängts under brev, som i beseglingsfrasen använda orden 
»sigillum» eller »iiigheseghel». När brevtexten en gäng (1367 5/2, 
MU 9601) använder uttrycket »vse hemelike iiigheseghel», betecknar 
detta trekronorsekretet. Under hela Albrekts regering förekommer 
det också ej sällan, att i privilegiebrev och andra viktiga urkunder 
en ursäkt göres för att sekretet fått ersätta ett väntat större sigill, 

"•' Svenska medeltida kungasigill II, fig. 53 och 54; jfr texten s. 57-59. Jfr H. Fleetwood 
i PHT 1943, s. 105. 
1 Genealogica r>7. fol, 161, RA. 
u Jfr om terminologien P. B. Graiidjcaii. Dansk Sigillografi, 1944, s. 31 ff. 
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t. ex. 1364 22/7 för Julita kloster »sub secreto nostro quo pro sigillo 
ut imur pro presenti»; 1364 22/8 lör Linköpings kanikcr »secretum 
nostrum quo pro sigillo uti consueuimus»; 1377 17/6 om Uppsala 
stiftsgräns vid Ule älv »sub secreto nostro quo pro sigillo uti con
sueuimus»; 1369 6/8 för Bo Jonsson, 1376 5/12 för Skärkinds härad 
och 1388 7/5 för Riseberga kloster »sub secreto nostro quo loco sigilli 
utimur»; 1387 13/9 för Ängsö kyrka »nostro sub secreto quo loco 
sigilli ut imur»; 1395 28/10, 1396 3/2 och 28/2 samt 1397 2 ° / 7 (ML) 
12854, 12905 A, 12927 och 13155) »secretum nostrum quo loco sigilli 
utimur». 

I mänga fall finner man dock, att brev med den reservationslösa 
formeln »cum nostro sigillo» beseglats med trekronorsekretet, t. ex. 
1367 4/6 (RPB 774), 1371 18/4 (MU 10187 B), 1377 26/3 (RPB 1867) 
och 14/4 (RPB 1264), 1378 25/1 (RPB 1313 ex. 21!l), 31/3 (RPB 
1329-") och 7/4 (RPB 1333), 1379 25/11 (MU 11229), 1384 27/11 
(RPB 2063), 1386 10/5 (MU 11780) och 23/9 (MU 11891). Belysande 
är, att enligt beseglingsfrasen vid Albrekts brev 1376 17/9 (RPB 
1219) »sigillum nostrum presentibus est appeusum», men, när brevet 
vidimeras för konungens forne kansler ärkebiskop Birger 137!) 5/10 
av biskop Nils i Linköping, kungabrevet säges vara »suo majori sec
reto quo loco sigilli uti tur sigillatas». Trekronorsekretet har tydligen 
ända från 1364 varit så dominerande, att det uppfattats som det nor
mala »sigillum». Til l förslappningen av terminologien kan också ha 
bidragit, att svenska språket ej kände annat ord än »insigle», och att 
lågtyskan vanligen använde det enkla ordet »ingheseghel», t. o. m. i 
den långa raden av förbunds- och privilegiebrev 1368 25/7, trots att 
de beseglades med trekronorsekretet. 

Om den av Fleetwood framdragna majestätssigillteckningen verk
ligen är något så när rätt uppfattad av tecknaren och icke hänför sig 
till någon annan person än konung Albrekt, beir ett sådant sigill ha 
hängt under ett brev, som använt termen »sigillum» (ev. »insigle» 
eller »iiigheseghel»). Av min undersökning framgår, att brevtextens 
»sigillum» i många fall svarar mot ett ännu bevarat trekronorsekret 
och att beskrivningar av nu förlorade sigill också gälla detta sekret. 
När Albrekt upprepade gänger mellan 1364 och 1397 säger sig an-

1 Sekretet, som redovisas i Peringskiölds Diplomatarium K 89, lyckades jag i april 1 < 1 <»-> 
återfinna bland lösa sigill i RA. 
• Anteckning i förteckning infor mötet i Rostock 1574. Danica 492 och (renskrift) Da
nica 10, RA. 
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vända sekretet i stället för sigill utan att någonsin förebara, att han 
hade ett verkligt sigill på annan ort, talar detta mot att han ägt något. 

Trekronorsekretet har använts från år 1364 och redan innan Al
brekt till sin titel »Sweorum Gotorumque rex» i breven från åren 
1368-73 lade titeln »dominus terre Scanie», och de tre kronorna 
kunna därför ej syfta på titelns tre led under den tiden. Fika litet 
som Albrekt efter förlusten av sitt svenska välde eller frigivningen 
ur fångenskapen 1395 bortlade sin svenska kungatitel, upphörde han 
att föra de tre kronorna i sitt sekret. De förekomma också i de nya 
sigill med kvadrerat vapen, som han anskaffade och stundom använde 
i Mecklenburg, sedan han efter faderns död 1379 även fått ett meck-
lenburgskt hertigdöme och anlagt däremot svarande titlar. 

Två sigillbildteckningar av Elias Brenner ha felaktigt givits om-
skrifter med konung Albrekts namn och ungefärliga titlar, men de 
åsyftade sigillen kunna ej ha varit hans. En tredje teckning återger 
ett kvadrerat vapen, men detta måste vara en orimlig tolkning av ett 
sigill med otydlig bildyta. En fjärde teckning, som av flera detaljer 
att döma mäste vara gjord efter ett fragmentariskt sigill med förlorad 
omskrift, visar en sittande konung och antogs av Johan Peringskiöld 
återge ett sigill tor konung Albrekt. Intet konkret fall kan utpekas, 
där ett sådant majestätssigill varit vidhängt, och stundom återkom
mande uttryck i de kända brevens beseglingslraser tala för att Al
brekt under sin svenska tid betraktat trekronorsekretet som sitt huvud
sigill. 

Exkurs 

Erik Magnussons svenska kungatitel 

Konung Magnus Friksson förde vid mitten av 1350-talet i brev på 
latin titeln »Magnus Dei grada rex Swede Norwegie et Scanie» och 
på svenska »Magnus meb Gudz nabtim konunger Suerikis Norighis 
oc Scane» (SD 5086).21 Något sigill eller sekret med Skåne i omskriften 
hade han däremot ej skaffat. Men drottning Blanc hes stora sigill har 
full titel med Skåne. 

När deras äldste son Erik i oktober 1356 framträdde som konung, 

21 Jfr J . Agerhol t . G a m a l b revsk ipnad , Meddele l se r fra del norske riksarkiv I I I . 1928, 

S. 443 ff. 
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lät han skaffa ett sekret med omskriften »Secretum Erici Dei graca 

regis Svecie et Scanie». Motsvarande titel förekommer endast i några 

få brev: 

»konunger j Swerike oc Scane» 1358 4/6 och 14/7 (avskr. i T 67, Linköpings 
StB), 1359 9/6 (RPB 412) och (med varianten »kununger Swerikis ok Skåne») 
•359 2 4 / ' (RPB 398), alla dessa dombrev, samt med varianten »Swerigis och 
Sköne konung») 1357 15/8 (avskr. i A 3, RA, FMU 666). 

En enda gång, 1358 24/2, förekommer enligt cod. Esrom samma 

titel som i sigillet, »rex Swecie et Skanie», men man har anledning 

att misstänka att den är förkortad av avskrivaren, liksom när denne i 

ett brev 1348 4/4 kallar konung Magnus »rex Swecie et Scanie», ehuru 

det bevarade orig. har den vanliga titeln »rex Suede Noruegie et 

Scanie». 

Konung Eriks vanliga latinska titel är längre: 

»Sweorum Gothorumque rex ac dominus terre Scanie» 1356 27/12 (Schwerin), 
1357 26/1 (Gottorl), 4/4 (RPB 298), 21/4 (UUB), 7/5 (DRA), 24/5 (Gottorf och 
Schwerin), 10/7 (RPB 317), 23/7 (DRA), 14/8 (A 10, RA), 28/8 (avskr. FMU 667), 
7/9 (A 10), 23/10 (RPB 332), 1358 16/1 (DRA vid.), 2/3 (DRA) samt ,359 15/2 
och 17/2 (RPB 403 och 404); i början även varianten »Sweorum Gothorumque 
rex ac terre Scanie dominus» 1356 27/12 (Schwerin) och 1357 23/11 (AM 54:5). 

Under Eriks sista år uteslutes oftast »terre» sålunda: 

»Sweorum Gothorumque rex ac dominus Scanie» 1358 20/5 (ULA), 23/5 (RPB 
367), 26/5 (RPB 368), 28/5 (RPB 369), 2/9 (DRA vid.), 19/9 (A 10), 9/10 (två 
ex. Gottorf), 1359 2/3 (RPB 405) samt 13/4 (Liibeck och Rostock). 

Motsvarande titlar på svenska äro sällsynta och variera: 

»Swia och Göta konunger ock herra iluer Skånes landh», proklamation 1356 
17/10 (ST II s. 228); »kununger Swea.- ok Götae ok Skåne landzherra», clombrev 
•358 6/5 (RPB 363); »konungh Swerikes Göta och Scanis landzherra» clombrev 
1358 9/4 (avskr. E 181, UUB, och Peringskiölds Dipl. E 72 a, VHAA:s dep RA): 

»Swerigis och Göthis konung och Skånes herre», privilegiebekräftelse 1358 6/8 
(avskr. B 19, RA, FMU 675), tydligen yngre översättning av titeln utan »terre». 

Fullt pålitlig är nog ej den avskrift, som återger titeln: 

»Swea Gothanes och Skånes koiiungher», skydds- och frälsebrev 1358 30/5 (avskr. 
FMU 674). 

Med landsherretiteln men liksom i sekretet utan Göta-titeln kallas 

Erik i några brev: 

»Konunger j Suerike ok Scane landzherra», påbud 1357 21/10 (RPB 331), gåvo
brev 1357 8/12 (RPB 339); varianten »konung i Swerike ok landzherre i Skanö» 
i gåvobrev 1358 5/3 (B 15, RA). 
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Karakteristiskt är att det falska brevet 1358 25/2 (DRA)-2 har en 

alltför kort kungatitel: 

»Krik med b Gudz nadh Swerikis konung.» 

Medan titlarna i breven på latin efter en viss osäkerhet i början 

visa stor fasthet, variera titlarna i de svenska breven ganska mycket. 

I några fall kan detta bero på bristande noggrannhet vid avskriv

ningen, i andra på att breven föreligga i svensk översättning från 

latin, och slutligen förekomma förfalskningar. 

Zusammenfassung 

Die Titel und Siegel König Albrechts 

Das Dreikronensekrct ist vom Jahre 1364 und schon von der Zeit an angewenclet 
worden als König Albrecht zu seinem Titel ,.Sweorum Gotorumque rex" in den 
Briefen ;ms den Jahren 1368-1373 den Titel „Dominus terre Scanie" hinzufiigte, 
und die drei Krönen können daher während dieser Zeit nicht auf die drei im 
Titel genannten Glieder abzielen. Ebensowenig wie Albrecht nach dem Verlusl 
seines schwedischen Reiches oder nach der Befreiung aus der Gefangenschaft 1395 
seinen ichwedischen Königstitel ablegte, fiihrte er auch weiterhin die drei Krö
nen in seinem Sekret. Sie kommen auch in dem neuen Siegel mit quadriertem 
Wappen vor, das er sich beschallte und bisweilen auch in Mecklenburg verwen-
dete, seit er nach dem Tode seines Vaters 1379 auch ein mecklenburgisches Her-
zogtum ei hallen und sich dementsprechencle Titel zugelegt hatte. 

Zwei Siegelbildzeichnungen Elias Brenner's sind lehlerhall mil Umschriftcn des 
Namens und uiigefähren Titeln König Albrechts versehen worden, aber die damit 
gemeinten Siegel können nicht seine gewesen sein. Eine dritte Zeichnung gibt 
ein quaclriertes Wappen wieder, aber dies muss eine sinnlose Deutung eines 
Siegels mit undeutlicher Bildfiäche sein. Eine vierte Zeichnung, elie nach allem 
zu urteilen nach einem Eragmentarischen Siegel mit verlorcner Umschrift gemacht 
si lin iiuiss, zeigt einen throneiulen König und wurde von Johan Peringskiöld I iir 
ein Siegelbild König Albrechts gehalten. Es känn auf keinen konkreten Fall hin-
gewiesen werden. bei dem ein solches Ma jestätssiegel angehängl worden wåre und 
bisweilen si< h wiederholende Ausdriicke in den Besicgelungsphrasen der bekann
ten Briefe des Königs sprechen dafiir, dass Albrecht in seiner .schwedischen Zeit 
das Dreikronensekrct als sein Hauptsiegel angesehen hat. 

In einem Exkurs wird gezeigt, class König Albrecht den Titel „cloniinus terre 
Scanie" von König Erik Magnusson iibernommen hat, der 1356—1559 verschiedene 
Varianten dieses Titels verwendet hat. 

Vbersetzt von Willy Schtuabacher 

" Se J. Rosén. Drottning Margaretas svenska räfst, Scandia XX, 1950, s. 226 ff. med bild 
s. 231. 


