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Bergensfarerne og Islands (eldste V i ben 
Af Sven Tito Achen 

I DEN sydsj<elIandske k~bstad Na:s
tved var man i I870'erne ved at 

grave grunden til et hus i Brogade nr. 
5, og under dette arbejde fandt man 
en terrakotta-plade, ca. 51 X 51 cm, 
med et vabenrelief pa. Ejeren lod pla
den mure ind i en bagbygning til det 
nye hus, og her sad den ret upaagtet 
i na':Sten hundrede ar. 

En overgang var ejendommen ble
vet anvendt som kaserne, og da Garde
husar-regimentet, i anledning a£ sit 
200 ars jubil<eum i 1962, forberedte en 
regimentshistorie, blev man gjort op
m<erksom pa relieffet, som formodedes 
at v<ere af milit<er art. Pa T~jhusmu
seet i K\&benhavn sa konservator Aage 
Wulff et fotografi af pladen og lod 
det ga videre til Heraldisk Tidsskrift, 
som · kunne oplyse, at pladens vaben 
tilh~rte den gren af det gamle nord
tyske HansafoI1bund, som ka,ldtes .Ber
gensfarerne« (se figur 1). 

Reliefpladen i Ntestved 

Allerede f~r dette havde afd~de kon
servator Peter Linde, Nationalmuseet, 
og lederen af N<estved Museum, lektor 
F. Nlichelsen, dog v<eret opm<erksom 
pa pladens eksistens. De oplysninger 
om dens oprindelse og historie som 
bringes her, sky Ides lektor Michelsen. 
Pladen befinder sig nu i hans vare
t<egt, idet ejerne af huset, i hvis mur 
relieffet sad, besluttede at overlade 
pladen til N <estved Museum. 

Lektor Michelsen har, efter konser
vator Lindes antydning, fundet frem 
til, at relieffet er modelIeret hos den 
liibske kunstner Statius von Dilren, 
hvis terrakotta-v<erksted spillede en 

rolIe i anden halvdel af I500-talIet. 
PIaden er fremstillet som aftryk af en 
negativ Ierform. Ved hj<eIp af en sadan 
kunne man st~be mange plader, og 
der kendes fra vor tid i hvert faId tre 
andre eksemplarer af »N<estved-pla
den«, to i Liibeck og et i Hamburg 
(k~bt fra Liibeck). 

Hvor mange eksemplarer af pladen 
som i sin tid er fremstillet, vides ikke. 
De har utvivlsomt f~rst og fremmest 
v<eret bel'egnet for ydre udsmykning 
af det hus, som Bergensfarer-kompag
niet overtog i Liibeck o. 1557. Bygnin
gen eksisterer ikke mere, men i en af
handling af John Eimers, »Die Werk
statt des Statius von Diiren « (se litte
raturlisten, bagest) findes en rekon
struktionstegning af den. 

Dette er hvad vi v·ed. Ikkce sa lidt, 
men som det i reglen gar, er der end-

1. R eliefpladen fm Ncestved med Bergens
farer-vilbenet. T errakotta, oprindelig rpd, 
nu gril; ca. 51 X 51 cm. FTemstillet i 1550'
eme, omkTing 320 ar seneTe fundet i jor
den i Ncestved. Nu j Ncestved Mweum. 
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Bergensfarerne og Islands ældste Våben 
Af Sven Tito Achen 

I DEN sydsjællandske kØbstad Næs
tved var man i 1870'erne ved at 

grave grunden til et hus i Brogade nr. 
5, og under dette arbejde fandt man 
en terrakotta-plade, ca. 51 X 51 cm, 
med et våbenrelief på. Ejeren lod pla
den mure ind i en bagbygning til det 
nye hus, og her sad den ret upåagtet 
i næsten hundrede år. 

En overgang var ejendommen ble
vet anvendt som kaserne, og da Garde
husar-regimentet, i anledning af sit 
200 års jubilæum i 1962, forberedte en 
regimentshistorie, blev man gjort op
mærksom på relieffet, som formodedes 
at være af militær art. På TØjhusmu
seet i KØbenhavn så konservator Aage 
Wulff et fotografi af pladen og lod 
det gå videre til Heraldisk Tidsskrift, 
som · kunne oplyse, at pladens våben 
tilhØrte den gren af det gamle nord
tyske HansafoI1bund, som kældtes »Ber
gensfarerne« (se figur l) . 

Reliefpladen i Næstved 
Allerede fØr dette havde afdØde kon
servator Peter Linde, Nationalmuseet, 
og lederen af Næstved Museum, lektor 
F. Nlichelsen, dog været opmærksom 
på pladens eksistens. De oplysninger 
om dens oprindelse og historie som 
bringes her, skyldes lektor Michelsen. 
Pladen befinder sig nu i hans vare
tægt, idet ejerne af huset, i hvis mur 
relieffet sad, besluttede at overlade 
pladen til Næstved Museum. 

Lektor Michelsen har, efter konser
vator Lindes antydning, fundet frem 
til, at relieffet er modelleret hos den 
liibske kunstner Statius von Duren, 
hvis terrakotta-værksted spillede en 

rolle i anden halvdel af 1500-tallet. 
Pladen er fremstillet som aftryk af en 
negativ lerform. Ved hjælp af en sådan 
kunne man stØbe mange plader, og 
der kendes fra vor tid i hvert fald tre 
andre eksemplarer af »Næstved-pla
den«, to i Liibeck og et i Hamburg 
(kØbt fra Lubeck). 

Hvor mange eksemplarer af pladen 
som i sin tid er fremstillet, vides ikke. 
De har utvivlsomt fØrst og fremmest 
været beægnet for ydre udsmykning 
af det hus, som Bergensfarer-kompag
niet overtog i Liibeck o. 1557. Bygnin
gen eksisterer ikke mere, men i en af
handling af John Eimers, »Die Werk
statt des Statius von Duren « (se litte
raturlisten, bagest) findes en rekon
struktionsr.egning af den. 

Dette er hVæd vi v·ed. Ikkce så lidt, 
men som det i reglen går, er der end-

1. R elie/pladen fm Næstved med Bergens
farer-vil benet. T errakotta, oprindelig rØd, 
nu gril; ca. 51 X 51 cm. FTemstillet i 1550'
eme, omkTing 320 år seneTe fundet i jor
den i Næstved. Nu j Næstved MtlSeum. 
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Sven Tito Achen 

2. De lilbske Bergensfareres vliben i et segl 
Im 1415. Delle er det (£ldste kendte eksem· 
pel, ikke blot pli deres vliben, men over
hovedet pli stokliskens optr(£den i heml-

dikken. Etter Thiset. 

nu mere vi ikke ved. Vi ved ikke, om 
pladen i Na:stved nogen sinde har 
siddet i Bergensfarernes hus i Liibeck, 
eHer i en af deres bygninger andet
steds, ,eUer om den kanske stammer 
direkte fra Statius von Diirens v~rk
sted. Der har v~ret hanseatiske .lig
gere« i N~stved, men noget kontor 
synes Bergensfarerne, eller Hansaen 
overhovedet, ikke at have haft der. Vi 
ved intet om hvorledes, eller hvorfor, 
pladen er kommet til N~stved. Og 
udover at det ma v~re sket mellem 
1550'erne og 1870'erne, ved vi heller 
ikke noget om hvornar. 

Bergensfarer-vabenet 

De liibske Bergensfareres vaben, sadan 
som det ses pa N~stved-pladen, var: 
lodret delt, 1. felt en kronet stokfisk 
(t~rfisk), 2. felt en halv dobbelt~rn 
fast pa delingen. Somme tider sad 
~rnen i 1. felt. Farverne kendes andet
steds fra: s~lv fisk og guld krone i 
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r~dt, sort ~rn i guld. Stokfisken gen
gives snart fra siden, blot opskaret og 
renset (figur 1), snart fl~kket og abnet 
(figur 3). 

Det er almindeligt antaget, at den 
kronede stokfisk i 1. felt var Islands 
v!'tben, ~rnen i 2. felt. halvdelen af Lil
becks. De varer som k~bm~ndene fra 
Lilbeck hentede i Bergen, kom i yid 
udstr~kning fra Island, og det var 
derfor naturligt - mener man - at 
det kompagni som formidlede hande
len, forenede disse to staters vabener 
i et. 

Hvad ifJrnen angar, er den ne for
klaring sikkert rigtig. Ganske vist er 
Liibecks vaben ikkeen sort ~rn i guld 
- det er det Tyske Riges vaben - men 
en sadan ~rn med et brystsk jold, vand
ret delt af s~lv og r~dt. At ~rnen i 
det sammensatte vaben alligevel, ogsa 
uden denne detalje, skal opfattes som 
Liibecks, kan sluttes af det vaben, som 
de hamburgske Bergensfar,ere f~rte: en 
kronet stokfisk pa ganske samme ma
de, kombineret med Hamburgs hal
verede byvaben. 

Hvad slokfisken angar, ma man der
imod have lov til at tvivle pa denne 
forklaring. 

For det f~rste: Hvorfor skulle et tysk 
kompagni, med .endestation« i og 
navn efter Bergen, f~re Islands vaben
m;erke i sit skjold? Hanseaterne sej
lede vistnok kun undtagelsesvis se Iv 
til Island. Og de varer de hentede i 
Bergen, kom utvivlsomt i mindst lige 
sa h~j grad fra Norge og F~r~erne 
som fra Island. 

For det andet: Kan et handelskom
pagni optage en fremmed stats udif
ferentierede vaben i sit eget, blot fordi 
det k~ber denne stats varer? I dag kun
ne noget sadant bestemt ikke fa lov 
til at passere. Bergensfarer-vabenet 
kendes fra 1415. Var 1400-tallet min
dre kritisk over for heraldisk misbrug 

Sven Tito Achen 

2. De lilbske Bergensfareres våben i et segl 
fra 1415. Delle er det ældste kendte eksem· 
pel, ikke blot på deres våben, men over
hovedet på stokfiskens optræden i heral-

dikken. Efter Thiset. 

nu mere vi ikke ved. Vi ved ikke, om 
pladen i Næstved nogen sinde har 
siddet i Bergensfarernes hus i Liibeck, 
eller i en af deres bygninger andet
steds, ,eller om den kanske stammer 
direkte fra Statius von Diirens værk
sted. Der har været hanseatiske »lig
gere« i Næstved, men noget kontor 
synes Bergensfarerne, eller Hansaen 
overhovedet, ikke at have haft der. Vi 
ved intet om hvorledes, eller hvorfor, 
pladen er kommet til Næstved. Og 
udover at det må være sket mellem 
1550'erne og 1870'erne, ved vi heller 
ikke noget om hvornår. 

Bergensfarer-våbenet 

De liibske Bergensfareres våben, sådan 
som det ses på Næstved-pladen, var: 
lodret delt, l. felt en kronet stokfisk 
(tØrfisk), 2. felt en halv dobbeltØrn 
fast på delingen. Somme tider sad 
Ørnen i 1. felt. Farverne kendes andet
steds fra: sØlv fisk og guld krone i 
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rØdt, sort Ørn i guld. Stokfisken gen
gives snart fra siden, blot opskåret og 
renset (figur l), snart flækket og åbnet 
(figur 3). 

Det er almindeligt antaget, at den 
kronede stokfisk i 1. felt var Islands 
våben, Ørnen i 2. felt. halvdelen af Lil
becks. De varer som kØbmændene fra 
Lilbeck hentede i Bergen, kom i vid 
udstrækning fra Island, og det var 
derfor naturligt - mener man - at 
det kompagni som formidlede hande
len, forenede disse to staters våbener 
i et. 

Hvad Ørnen angår, er denne for
klaring sikkert rigtig. Ganske vist er 
Liibecks våben ikke en sort Ørn i guld 
- det er det Tyske Riges våben - men 
en sådan Ørn med et brystskjold, vand
ret delt af SØlv og rØdt. At Ørnen i 
det sammensatte våben alligevel, også 
uden denne detalje, skal opfattes som 
Liibecks, kan sluttes af det våben, som 
de hamburgske Bergensfar,ere fØrte: en 
kronet stokfisk på ganske samme må
de, kombineret med Hamburgs hal
verede byvåben. 

Hvad slokfisken angår, må man der
imod have lov til at tvivle på denne 
forklaring. 

For det fØrste: Hvorfor skulle et tysk 
kompagni, med .endestation« i og 
navn efter Bergen, fØre Islands våben
mærke i sit skjold? Hanseaterne sej
lede vistnok kun undtagelsesvis selv 
til Island. Og de varer de hentede i 
Bergen, kom utvivlsomt i mindst lige 
så hØj grad fra Norge og FærØerne 
som fra Island. 

For det andet: Kan et handelskom
pagni optage en fremmed stats udif
ferentierede våben i sit eget, blot fordi 
det kØber denne stats varer? I dag kun
ne noget sådant bestemt ikke få lov 
til at passere. Bergensfarer-våbenet 
kendes fra 1415. Var 1400-tallet min
dre kritisk over for heraldisk misbrug 



3. Tra:snit fomn i Holar-salrnebogen fra 
1589, det celdste kendte eksernpel pli stok
fisk en som vdben for Island, brugt pd Is-

land. 

end 1900-tallet? N aturligvis ikke. De 
store retssager og de ber~mte domme 
om uretmressig brug af andens vaben 
fandt jo netop 'sted i 1300- og 1400-
tallet. 

Islands stokjisk 

Vi ved, at stokfisken tidligere var Is
lands vaben, dvs. at den var det indtil 
1903 (da den afl~stes af en falk), men 
fTa hvornar? Det er det springende 
punkt. 

Det reldste eksempel pa offici el, 
uimodsigelig brug af den kronede stok
fisk som Islands vaben, er et trresnit 
bag pa titelbladet til Ein ny Psalma 
Bok, den sakaldte • Holar-salmebog«, 

Bergensfarerne og Island 

trykt 1589. Som for at undga enhver 
tvivl er vabenet betegnet .Islands mrer
ke«, Insignia IslandilZ (se figur 3). 
Stokfisken sidder ogsa i Islands reldste 
bevarede landssegl, fra 1593. Et tid
ligere landssegl, som Christian 3. lod 
skrere i 1550, er ikke bevaret, aftryk 
tilsyneladende heller ikke, og dets 
eventuelle vabenmrerke kendes ikke. 

Det reldste uofficielle eksempel pa 
stokfisken som Islands vaben figurerer 
pa den svenske kirkemand Olaus Mag
nus' .Carta Marina«, fra 1539 (se fi
gur 4). 

Den reldste forekomst af Bergens
farer-vabenet med stokfisken i l. felt 
er imidlertid som nrevnt fra 1415, alt
sa ca. 125 ar reldre end Olaus Magnus, 
og ca. 175 ar reldre end Holar-salme
bogen. Hvoraf slutter man, at stok
fisken var Islands vaben allerede i 
1415? 

Det g~r man pa grundlag af en teg
ning i en islandsk skindbog fra o. 1360 
(se figur 5). I denne tegning sa Anders 
Thiset (og med ham bl. a. Halld6r 
Hermannsson, Grandjean, og Astrid 
Friis) beviset for, at Island pa dette 
tidspunkt f~rte en stokfisk som sit va
ben_ Thiset mener, at tegningen er 
.den reldste kendte fremstilling af va-

4. Islands vdben pli Olaus Magnus' NOT 

dens-kort, trykt i Ven ezia 1539. Det er an
bragt pd kortet at Island,side om side rned 
det norske vliben. Etter Halld6r H er-

mannsson. 
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3. Træsnit fomn i Holar-salmebogen fra 
1589, det ældste kendte eksempel på stok
fisken som vdben for Island, brugt pd Is-

land. 

end 1900-tallet? Naturligvis ikke. De 
store retssager og de berØmte domme 
om uretmæssig brug af andens våben 
fandt jo netop 'sted i 1300- og 1400-
tallet. 

Islands stokfisk 

Vi ved, at stokfisken tidligere var Is
lands våben, dvs. at den var det indtil 
1903 (da den aflØstes af en falk), men 
fm hvornår? Det er det springende 
punkt. 

Det ældste eksempel på officiel, 
uimodsigelig brug af den kronede stok
fisk som Islands våben, er et træsnit 
bag på titelbladet til Ein ny Psalma 
Bok, den såkaldte • Holar-salmebog«, 

Bergensfarerne og Island 

trykt 1589. Som for at undgå enhver 
tvivl er våbenet betegnet .Islands mær
ke«, Insignia Islandiæ (se figur 3). 
Stokfisken sidder også i Islands ældste 
bevarede landssegl, fra 1593. Et tid
ligere landssegl, som Christian 3. Iod 
skære i 1550, er ikke bevaret, aftryk 
tilsyneladende heller ikke, og dets 
eventuelle våbenmærke kendes ikke. 

Det ældste uofficielle eksempel på 
stokfisken som Islands våben figurerer 
på den svenske kirkernand Olaus Mag
nus' .Carta Marina«, fra 1539 (se fi
gur 4). 

Den ældste forekomst af Bergens
farer-våbenet med stokfisken i l. felt 
er imidlertid som nævnt fra 1415, alt
så ca. 125 år ældæ end Olaus Magnus, 
og ca. 175 år ældre end Holar-salme
bogen. Hvoraf slutter man, at stok
fisken var Islands våben allerede i 
1415? 

Det gØr man på grundlag af en teg
ning i en islandsk skindbog fra o. 1360 
(se figur 5). I denne tegning så Anders 
Thiset (og med ham bl. a. Halld6r 
Hermannsson, Grandjean, og Astrid 
Friis) beviset for, at Island på dette 
tidspunkt fØrte en stokfisk som sit vå
ben_ Thiset mener, at tegningen er 
.den ældste kendte fremstilling af vå-

4. Islands vdben på Olaus Magnus' NOT 

dens-kort, trykt i Ven ezia 1539. Det er an
bragt pd kortet af Island,side om side med 
det norske våben. Efter Halldor H er-

mannsson. 
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Sven Tito Achen 

benmxrketc, og »et talende vidnes
byrd om, at dette mxrke er opstaet pa 
Island selve_ 

Er dette ikke alt for omfattende en 
konklusion at drage? Det kan ikke af
g~res, om tegningen er af samme hand 
som teksten, men den har i alle fald 
intet at g~re med tekstens indhold, 
som nemlig er en rxkke r·egler for 
gudstjenesten_ Det er altsa en ren til
b:ldighed, at fisken er tegnet netop 
her. Men hvorfor i alverden skulle en 
islxnding ikke kunne falde pa at teg
ne en stokfisk uden at have en heral
disk tilskyndelse dertil? 

Hvad er der st~rst chance for, at en 
anonym person tiHxldigvis giver sig 
til at tegne i margenen pa et doku
ment om noget helt andet: landets 
vaben ell er landets almindeligste pro
dukt, f~demiddel og handelsvare? Hvis 

5_ Tegning i kanten at et islandsk skind
manuskript tra o. 1360. Dokumentets tekst 

indeholder regler tor gudstjenesten. 
Kungl. Biblioteket, Stockholm_ 
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f. eks. en nordmand havde tegnet en 
l~ve som holdt en ~kse, kunne man 
med rette have draget den konklusion, 
at det nxppe var efter naturen, han 
havde tegnet den. Men en islxnding 
som tegner en stokfisk, et af de almin
deligste syn inde eller ude i hele Is
land, beh~ver det nogen forklaring? 
Hvad tegner danske b\6rn: tre blal~ver 
eller \6fgrise? Og hvis denne specieUe 
stokfisk var ment som landets vaben, 
ville tegneren nxppe have udeladt 
kronen og da slet ikke skjoldetl 

Den betydning, man har tillagt den
ne ganske uheraldiske tegning, skyldes 
udelukkende, at stokfisken ca. 200 ar 
efter var Islands vaben. Hvis Islands 
senere vaben var blevet f. eks. en is
landsk hest, ville ingen sa meget som 
et \6jeblik have studset over tegningen. 

Bergensjarerne forst? 

N ar Bergensfarernes stokfisk altsa er 
dokumenteret mindst 125-175 ar f\6r 
Islands stokfisk, kunne det sa ikke txn
kes, at sammenhxngen var lige om
vendt, og at altsa Island ·havde sit va
ben fra Bergensfarerne, ikke Bergens
farerne deres 1. felt fra Island? 

I sin artikel fra 1914 var Thiset inde 
pa denne tanke. Det .la ikke fjernt at 
formode«, skr·ev han, .at selve Islands 
vaben skyldtes (Bergensfarerne) og .. 
. . .. var blevet \6en pan\6dt udefra, 
fra Liibeck eUer fra Bergen«. Han for
kastede denne teori pa grund af teg
ningen fra o. 1360, men hvis denne 
tegning alligevel ikke kan opfattes som 
heraldisk, kommer der igen liv i teo
rien. Sagen kunne i sa fald hxnge sa
ledes sammen: 

I det vaben Bergensfareme gjorde 
sig, kombinerede de deres hjembys 
vabenmxrke, \6rnen, med en ganske 
n~gtern afbildning af den vigtigste af 
de varer, som de kom til Bergen for, 
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benmærkete, og »et talende vidnes
byrd om, at dette mærke er opstået på 
Island selve_ 

Er dette ikke alt for omfattende en 
konklusion at drage? Det kan ikke af
gøres, om tegningen er af samme hånd 
som teksten, men den har i alle fald 
intet at gøre med tekstens indhold, 
som nemlig er en række r-egler for 
gudstjenesten_ Det er altså en ren til
fældighed, at fisken er tegnet netop 
her. Men hvorfor i alverden skulle en 
islænding ikke kunne falde på at teg
ne en stokfisk uden at have en heral
disk tilskyndelse dertil? 

Hvad er der størst chance for, at en 
anonym person tilfældigvis giver sig 
til at tegne i margenen på et doku
ment om noget helt andet: landets 
våben eller landets almindeligste pro
dukt, fØdemiddel og handelsvare? Hvis 

5_ T egning i kanten af et islandsk skind
manuskript fra o. 1360. Dokumentets tekst 

indeholder regler for gudstjenesten. 
Kungl. Biblioteket, Stockholm_ 
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f. eks. en nordmand havde tegnet en 
lØve som holdt en Økse, kunne man 
med rette have draget den konklusion, 
at det næppe var efter naturen, han 
havde tegnet den. Men en islænding 
som tegner en stokfisk, et af de almin
deligste syn inde eller ude i hele Is
land, behØver det nogen forklaring? 
Hvad tegner danske bØrn: tre blå lØver 
eller Øfgrise? Og hvis denne specielle 
stokfisk var ment som landets våben, 
ville tegneren næppe have udeladt 
kronen og da slet ikke skjoldetl 

Den betydning, man har tillagt den
ne ganske uheraldiske tegning, skyldes 
udelukkende, at stokfisken ca. 200 år 
efter var Islands våben. Hvis Islands 
senere våben var blevet f. eks. en is
landsk hest, ville ingen så meget som 
et Øjeblik have studset over tegningen. 

Bergensfarerne først? 

N år Bergensfarernes stokfisk altså er 
dokumenteret mindst 125-175 år fØr 
Islands stokfisk, kunne det så ikke tæn
kes, at sammenhængen var lige om
vendt, og at altså Island -havde sit vå
ben fra Bergensfarerne, ikke Bergens
farerne deres 1. felt fra Island? 

I sin artikel fra 1914 var Thiset inde 
på denne tanke. Det .lå ikke fjernt at 
formode«, s-kr-ev han, .at selve Islands 
våben skyldtes (Bergensfarerne) og .. 
. . .. var blevet Øen pånØdt udefra, 
fra Liibeck eller fra Bergen«. Han for
kastede denne teori på grund af teg
ningen fra o. 1360, men hvis denne 
tegning alligevel ikke kan opfattes som 
heraldisk, kommer der igen liv i teo
rien. Sagen kunne i så fald hænge så
ledes sammen: 

I det våben Bergensfareme gjorde 
sig, kombinerede de deres hjembys 
våbenmærke, Ørnen, med en ganske 
nøgtern afbildning af den vigtigste af 
de varer, som de kom til Bergen for, 



nemlig stokfisken. De satte en krone 

over fisken for at tilkendegive deres 

kg!. handelsprivilegium, grundlaget 

for hele deres tilstedeva:relse i Bergen. 

Intet kunne va:re naturligere end den

ne kombination. Den var et skilt, der 

fortalte hvol·fra de kom og hvad de 

handlede med. 
En parallel findes i det berylmte 

Hudson's Bay Company, som Charles 

2. af England i 1670 gay eneret pa 

pelshandelen i Canada via Hudson 

Bugten. Dette kompagnis vaben er: 

i s~lv felt et r#t kors mellem fire 

sorte bamere. Altsa hjemlandets St. 

Georgskors, og breverne som udtryk for 

den vare, skindene, det hele drejede 

sig om. 
Igennem 100 ar eller mere var hylj 

og lay i hele Nordeuropa ved tusinde 

lejligheder vidne til, at liibske skibe 

lossede deres last af islandsk fisk. Man 

vidste, at ylrnen i kylbmrendenes vaben 

r,eprresenterede Liibeck; det var en 

nrerliggende tanke, at den kronede 

stokfisk matte repra:sentere Island. Sa· 

dan kan Olaus Magnus have r reson

neret, medens han redigerede sit kort 

i 1539, og da fylrst kortet foreHI., kan 

det have stylttet en udbredt misfor

staelse, og dermed medvirket til at 

stokfisken blev Islands vaben. 

Det lyder ret plausibelt. Alligevel 

er den ne forklaring ikke helt tilfreds

stillende. 

ElI ny teori 

Det viser sig nemlig, at stokfisken slet 

ikke er sa enestaende et vabenma:rke, 

som man vistnok i almindelighed tror. 

Den kronede stokfisk, uden ylrn, er 

for det fylrste brugt som . byvabenc 

for den tyske bydel i B ergen, den sa

kaldte .Bryggec. Dette er pavist af den 

norske museumsdirektylr Thor B. Kiel· 

land (se litteraturlisten). 

Bergensfarerne og Island 

6. To eksemplel" pd den bergenske Brygges 

.stadstegnc til pllbudt mcerkning af s~lv

t~j, vistnok indf~rt 1537. Stcerkt torst~T-

ret. Efter Kielland. 

I slutningen af 1400- og begyndelsen 

af 1500-taIlet sylgte de norsk-danske 

konger at indfylre tvungen mrerkning 

af norsk syllvtylj, ikke blot med mester

mrerker, men ogsa med bymrerker. 

Dette gjaldt ogsa de tyske guldsmede, 

som boede pa . Bryggen«. KieIland har 

undersylgt en rrekke syllvbregre, frem

stillet i Bergen i begyndelsen af 1500-

tallet, og blandt dem fundet to, som 

foruden med mestermrerker er forsynet 

med .et stempel som i to variasjoner 

fremstiller en kronet halv fisk, stemp

ler som i sin form helt har et .stads

tegns« karakter« (se figur 6). Han 

kommer til det resultat, at dette stem

pel ma vrere et .synderligt stadstegn« 

for .den stad i staden som .Bryggen« 

.... utgjorde«. 
En anden norsk museumsmand, Jo

han Koren Wiberg, har dokumenteret, 

at den kronede stokfisk indgik i vabe

ner for en lang rrekke beTgenske og 

liibske familier, bevaret fra 1600-taIlet 

og fremefter, men muligvis reldre (se 

figur 7). 
Og det var ikke kun personer med 

tilknytning til Hansa-kontoret, som 

fylrte stokfisken. De n trreffes f. eks. og

sa sa fjernt som i TTOmst/J, fylrt af en 

norskembedsmand, oven i k9>bet i 

udelt skjold (se figur 8). 
En stokfisk mellem to kroner sidder 

i det vaben (se figur 9), som den dan-
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nemlig stokfisken. De satte en krone 

over fisken for at tilkendegive deres 

kgl. handelsprivilegium, grundlaget 

for hele deres tilstedeværelse i Bergen. 

Intet kunne være naturligere end den

ne kombination. Den var et skilt, der 

fortalte hvol·fra de kom og hvad de 

handlede med. 
En parallel findes i det berØmte 

Hudson's Bay Company, som Charles 

2. af England i 1670 gav eneret på 

pelshandelen i Canada via Hudson 

Bugten. Dette kompagnis våben er: 

i SØlv felt et rØdt kors mellem fire 

sorte bævere. Altså hjemlandets St. 

Georgskors, og bæverne som udtryk for 

den vare, skindene, det hele drejede 

sig om. 
Igennem 100 år eller mere var hØj 

og lav i hele Nordeuropa ved tusinde 

lejligheder vidne til, at liibske skibe 

lossede deres last af islandsk fisk. Man 

vidste, at Ørnen i kØbmændenes våben 

r,epræsenterede Liibeck; det var en 

nærliggende tanke, at den kronede 

stokfisk måtte repræsentere Island. Så· 

dan kan Olaus Magnus have ræson

neret, medens han redigerede sit kort 

i 1539, og da fØrst kortet forelå, kan 

det have stØttet en udbredt misfor

ståelse, og dermed medvirket til at 

stokfisken blev Islands våben. 

Det lyder ret plausibelt. Alligevel 

er denne forklaring ikke helt tilfreds

stillende. 

En ny teori 

Det viser sig nemlig, at stokfisken slet 

ikke er så enestående et våbenmærke, 

som man vistnok i almindelighed tror. 

Den kronede stokfisk, uden Ørn, er 

for det fØrste brugt som . byvåben« 

for den tyske bydel i B ergen, den så

kaldte .Brygge«. Dette er påvist af den 

norske museumsdirektØr Thor B. Kiel· 

land (se litteraturlisten). 

Bergensfarerne og Island 

6. To eksempie!" pil den bergenske Brygges 

.stadstegnc til påbudt mærkning af sølv

tøj, vistnok indfØrt 1537. Stærkt forstØT-
ret. Efter Kiel/and. 

I slutningen af 1400- og begyndelsen 

af 1500-taIlet sØgte de norsk-danske 

konger at indfØre tvungen mærkning 

af norsk sØlvtØj, ikke blot med mester

mærker, men også med bymærker. 

Dette gjaldt også de tyske guldsmede, 

som boede på . Bryggen«. KieIland har 

underSØgt en række sØlvbægre, frem

stillet i Bergen i begyndelsen af 1500-

tallet, og blandt dem fundet to, som 

foruden med mestermærker er forsynet 

med .et stempel som i to variasjoner 

fremstiller en kronet halv fisk, stemp

ler som i sin form helt har et .stads

tegns« karakter« (se figur 6). Han 

kommer til det resultat, at dette stem

pel må være et .synderligt stadstegn« 

for .den stad i staden som .Bryggen« 

.... utgjorde«. 
En anden norsk museumsmand, Jo

han Karen Wiberg, har dokumenteret, 

at den kronede stokfisk indgik i våbe

ner for en lang række beTgenske og 

liibske familier, bevaret fra 1600-taIlet 

og fremefter, men muligvis ældre (se 

figur 7). 
Og det var ikke kun personer med 

tilknytning til Hansa-kontoret, som 

fØrte stokfisk en. De n træffes f. eks. og

så så fjernt som i TTOmsø, fØrt af en 

norsk embedsmand, oven i kØbet i 

udelt skjold (se figur 8). 
En stokfisk mellem to kroner sidder 

i det våben (se figur 9), som den dan-
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Sven Tito Achen 

7. Fire eksempler blandt mange pll bergenske borgeres vllbener med kronet stokfisk i: 
Thomas Gitteborch 1627, Johan Witte 1651, Renrik Schl'~der 1713 og Christopher 

Becker 1702. Efter Wiberg. 

ske k~bmand Jaachim Irgens fik ved 
sin adling i 167( I arhundredets midte 
havde han forpagtet handelen pa Fcer
tjJerne. Han Iante kongerne store sum
mer, og i 1666 overtog han til gengteld 
Nord1andenes Fogderi i Norge. I sin 
bog om sla:gten Irgens formoder L. K. 
Langberg, at Joachim Irgens' »rigdom 
f~rst skriver sig fra havets skatter, 
fiskehande1en, som vel var det va:sent
ligste ved forpagtningen av Fa:r~ernes 
handel«. 

Vi ser altsa en veritabel kreds af 
stokfiske-vabener, grupperet omkring 
N ordatlan ten: Bergensfarer-kompag
nierne i Liibeck og Hamburg, Bergen 
(stadstegn for Bryggen og familievabe
ner), Troms~, Fa:r~erne, Island. Og 
dette er jo i h~j grad naturligt. Stok
fisken har va:ret den dominerende vare 
langs aUe disse kyster, det som alle 
levede af, direkte eller indirekte, 
grundlaget for den he le trafik og han
del; i Island blev stokfisken i 1420 
gjort til landets »m~ntfod« I 

Sadanne yrkesvaben-grupper findes 
ogsa andre steder. I bjergva:rks-egne 
f~rer talrige familier, institutioner og 
myndigheder to krydsede hamre eller 
hakker i deres vaben. I vindyrkende 
omrader kan man finde en drueklase 
i hvertandet vaben. Det er heller ikke 
kun fastland, der skaber vabengrup
per. Ogsa havet kan forbinde en kreds 
af vabener med et fa:lIes pra:g, f. eks. 
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Lollands, Bornholms og Vendens lind
orme. 

Hvem der f~rst satte stokfisken i sit 
vaben: Island, Liibeck, ell er folk i 
Norge, bliver vel aldrig opklaret. Mon 
ikke Bergensfarerne? I alle fald 
na:ppe Island. Dels er de sikre vidnes
byrd om den islandske stokfisk, som 
vi har set, meget senere end den liib
ske. Dels eksisterede der efter al sand
synlighed et andet islandsk Vi'lben i 
forvejen! 

Det islandske luvevdben 

Wijnbergen-vilbenbagen er et fransk 
handskrift fra 1200-tallet. St~rstedelen 
af dens 1312 farvelagte vabentegninger 
gengiver franske, nederlandske og ty
ske adelige vabener, men dens sidste 
56 illustrationer viser datidens konge
vabener: Frankrig, Aragonien, Navar
ra, Skotland, Danmark, Sverige, Norge, 
osv., og blandt disse finder man, som 
nr. 1306, vabenet for .Kongen af Is
land«, le Rai dillande (d'Islande): 
vandret stribet af s~lv og blat med et 
guld sk joldhoved, herover en r~d op
rejst l\6ve holdende en \6kse (fig. 10). 

Om man ser bort fra striberne, be
star dette vaben altsa af en rpd pkse
bcerende lpve i guld felt, n~jagtigt det 
modsatte af den norske konges vaben: 
en guld tjJksebcerende lpve i rpdt felt. 
Og striberne kan have haft deres funk-

Sven Tito Achen 

7. Fire eksempler blandt mange på bergenske borgeres våbener med kronet stokfisk i: 
Thomas Gitteborch 1627, Johan Witte 1651, Henrik Schl'Øder 1713 og Christopher 

Becker 1702. Efter Wiberg. 

ske kØbmand Joachim Irgens fik ved 
sin adling i 167( I århundredets midte 
havde han forpagtet handelen på Fær
øerne. Han lånte kongerne store sum
mer, og i 1666 overtog han til gengæld 
Nordlandenes Fogderi i Norge. I sin 
bog om slægten Irgens formoder L. K. 
Langberg, at Joachim Irgens' »rigdom 
fØrst skriver sig fra havets skatter, 
fiskehandelen, som vel var det væsent
ligste ved forpagtningen av FærØernes 
handel •. 

Vi ser altså en veritabel kreds af 
stokfiske-våbener, grupperet omkring 
N ordatlan ten: Bergensfarer-kompag
nierne i Liibeck og Hamburg, Bergen 
(stads tegn for Bryggen og familievåbe
ner), TromsØ, FærØerne, Island. Og 
dette er jo i hØj grad naturligt. Stok
fisken har været den dominerende vare 
langs aUe disse kyster, det som alle 
levede af, direkte eller indirekte, 
grundlaget for den hele trafik og han
del; i Island blev stokfisken i 1420 
gjort til landets »mØntfod« I 

Sådanne yrkesvåben-grupper findes 
også andre steder. I bjergværks-egne 
fØrer talrige familier, institutioner og 
myndigheder to krydsede hamre eller 
hakker i deres våben. I vindyrkende 
områder kan man finde en drueklase 
i hvertandet våben. Det er heller ikke 
kun fastland, der skaber våbengrup
per. Også havet kan forbinde en kreds 
af våbener med et fælles præg, f. eks. 
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Lollands, Bornholms og Vendens lind
orme. 

Hvem der fØrst satte stokfisken i sit 
våben: Island, Liibeck, eller folk i 
Norge, bliver vel aldrig opklaret. Mon 
ikke Bergensfarerne? I alle fald 
næppe Island. Dels er de sikre vidnes
byrd om den islandske stokfisk, som 
vi har set, meget senere end den liib
ske. Dels eksisterede der efter al sand
synlighed et andet islandsk våben i 
forvejen! 

Det islandske løvevåben 

Wijnbergen-våbenbogen er et fransk 
håndskrift fra 1200-tallet. StØrstedelen 
af dens 1312 farvelagte våbentegninger 
gengiver franske, nederlandske og ty
ske adelige våbener, men dens sidste 
56 illustrationer viser datidens konge
våbener: Frankrig, Aragonien, Navar
ra, Skotland, Danmark, Sverige, Norge, 
osv., og blandt disse finder man, som 
nr. 1306, våbenet for .Kongen af Is
land«, le Roi dillande (d'Islande): 
vandret stribet af sØlv og blåt med et 
guld skjoldhoved, herover en rØd op
rejst lØve holdende en Økse (fig. IO). 

Om man ser bort fra striberne, be
står dette våben altså af en rØd økse
bærende lØve i guld felt, nØjagtigt det 
modsatte af den norske konges våben: 
en guld Øksebærende lØve i rØdt felt. 
Og striberne kan have haft deres funk-



tion: uden dem ville man ikke kunne 
se forskel pa farvel9lse gengivelser af 
de to vabener, f. eks. i segl. 

I 19lbet af 1260'erne havde de hidtil 
uafha:ngige isla:ndinge anerkendt den 
norske konges overherred9lmme over 
deres 9l. Den del af Wijnbergen-vaben
bogen hvori I slands vaben sidder, er 
udf9lrt mellem 1270 og 1285. Indtil 
1280 havde det norske kongevaben be
staet af 19lven alene, uden 9lkse; f9lrst 
i dette ar satte Kong Erik Pra:stehader 
9lksen, Olav den Relliges ma:rke, ind 
i vabenet. Det vaben for »Kongen af 
Norge« som er gengivet i Wijnbergen 
er dette, nye vaben. 

Det islandske kongevaben som det 
ser ud i Wijnbergen-vabenbogen, kan 
na:ppe opfattes som andet end en af
ledning af det norske kongevaben; 
meget na:rliggende, da Kongen af Nor
ge og Kongen af Island var en og sam
me person. Og vabenet ma va:re dan
net mellem 1280 og 1285. Uden 9lksep 
kan Kongen af Island teoretisk have 
f9lrt vabenet, allerede fra 1260'erne. 

Det store sp9lrgsmal er naturligvis, 
om dette vaben faktisk har va:ret brugt 

8. Vilben for sorenskriver Spren Pedersen 
Bogpe i Tromsp 1699. Han var fpdt 1657. 
Efter Krag: «No1'Sk heraZdisk Mpnstring" 

Bergensfarerne og Island 

9. Vclben for Joachim 1rgens, adZet 1674 
med navnet von Westervig. Stokfisk og 
kroner er af guld i rpdt felt. Den i 1824 
adZede familie von lrgens-Bergh mente, 
vistnok med urette, at nedstamme fra ham 
og optog ovenstilende vilben i deres vilbens 
1. felt. Efter Storck: .Dansk Vilbenbog«, 

1910. 

a£ den islandske konge, ell er om det 
blot er resultatet af den middelalder
lige vabenbogs-forfatters fantasi. If9llge 
vabenbogens udgivere fremgar det af 
handskriftets karakter, at dets forfatter 
har rejst meget, og i yid udstra:kning 
ma have kopieret de adelige vabener 
pa deres h jemegn, men for kongevabe
nernes vedkommende kan det na:ppe 
forholde sig saIedes. Blandt disse er 
der endda flere vabener for de fiktive 
monarker, som tidens heraldik yndede, 
£. eks. .Kongen af Babylonien« og 
.Kongen a£ Afrika«. 

Rar det islandske 19lve-vaben va:ret 
brugt pa Island? Og i sa fald: hvor 
langt op i tiden? Det er sp9lrgsmal, 
som det nok var va:rd at fa besvaret. 

ReJume 

Stokfisken findes fra 1400-, 1500- og 
1600-tallet brugt som ma:rke i en ra:k
ke vabener, der alle har tilknytning 
til den del af Nordatlanten, hvor stok
fisken var en dominerende vare. Hvem 
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tion: uden dem ville man ikke kunne 
se forskel på farvelØse gengivelser af 
de to våbener, f. eks. i segl. 

I lØbet af 1260'erne havde de hidtil 
uafhængige islændinge anerkendt den 
norske konges overherredØmme over 
deres Ø. Den del af Wijnbergen-våben
bogen hvori I slands våben sidder, er 
udfØrt mellem 1270 og 1285. Indtil 
1280 havde det norske kongevåben be
stået af lØven alene, uden Økse; fØrst 
i dette år satte Kong Erik Præstehader 
Øksen, Olav den Helliges mærke, ind 
i våbenet. Det våben for »Kongen af 
Norge« som er gengivet i Wijnbergen 
er dette, nye våben. 

Det islandske kongevåben som det 
ser ud i Wijnbergen-våbenbogen, kan 
næppe opfattes som andet end en af
ledning af det norske kongevåben; 
meget nærliggende, da Kongen af Nor
ge og Kongen af Island var en og sam
me person. Og våbenet må være dan
net mellem 1280 og 1285. Uden Øksep 
kan Kongen af Island teoretisk have 
fØrt våbenet, allerede fra 1260'erne. 

Det store spØrgsmål er naturligvis, 
om dette våben faktisk har været brugt 

8. Våben for sorenskriver SØren Pedersen 
Bogøe i TromSØ 1699. Han var fØdt 1657. 
Efter Krag: «No1'Sk heraldisk MØnstring •. 

Bergensfarerne og Island 

9. Våben for Joachim lrgens, adlet 1674 
med navnet von Westervig. Stokfisk og 
kroner er af guld i rødt felt. Den i 1824 
adlede familie von lrgens-Bergh mente, 
vistnok med urette, at nedstamme fra ham 
og optog ovenstående våben i deres våbens 
l. felt. Efter Storck: .Dansk Våbenbog«, 

1910. 

af den islandske konge, eller om det 
blot er resultatet af den middelalder
lige våben bogs-forfatters fantasi. IfØlge 
våbenbogens udgivere fremgår det af 
håndskriftets karakter, at dets forfatter 
har rejst meget, og i vid udstrækning 
må have kopieret de adelige våbener 
på deres hjemegn, men for kongevåbe
nernes vedkommende kan det næppe 
forholde sig således. Blandt disse er 
der endda flere våbener for de fiktive 
monarker, som tidens heraldik yndede, 
f. eks. .Kongen af Babylonien« og 
.Kongen af Afrika«. 

Har det islandske lØve-våben været 
brugt på Island? Og i så fald: hvor 
langt op i tiden? Det er spØrgsmål, 
som det nok var værd at få besvaret. 

ReJume 

Stokfisken findes fra 1400-, 1500- og 
1600-tallet brugt som mærke i en ræk
ke våbener, der alle har tilknytning 
til den del af Nordatlanten, hvor stok
fisken var en dominerende vare. Hvem 
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Bergenstarerne og Island 

~"..........,~...,....., 10 .• Kongen at Island. 
etter Wijnbergen-vaben
bogen, udfprt o. 1280-
85. Bortset tra tvcerdelin
geme er dette vllben 
eksakt som det norske, 
blot med modsatte far
ver. Hertil findes en for

blpffende parallel: Da islcendingene over 
600 ar senere dannede sig deres flag, blev 
det eksakt som det norske, blot med mod-

satle farver! 

der fl6rst har taget den som sit vaben
ma:rke, kan na:ppe fastslas med sikker
hed, men hvad utvetydig heraldisk 
brug angar, er det a:ldste kendte eks
empel i alle fald de Hibske Bergens
fareres segl Ira 1415. Vabenet heri er 
ca. 125 ar a:ldre end det na:sta:ldste, 
nemlig det stokfiske-vaben som 1539 
tilla:gges Island (og som fra 1589 med 
sikkerhed vides at va:re l6ens vaben). 

Om Islands stokfisk er inspireret af 
Bergensfarernes eller u afha:ngoig af 
den ne, vides ikke, men nogle af de 
I6vrige stokfiskevabener er utvivlsomt 
afledet af Bergensfarer-vabenet. 

Andre heraldikere har ment, at Is
lands stokfisk var den £l6rste, og at 
Bergens£arernes vaben er en afledning 
af Islands. Denne opfattelse bygger pa 
en tegning Ira O. 1360. Efter min me
ning er denne tegning ikke-heraldisk, 
tilfa:ldig, og beviser intet i den ret
ning. Teorien om stokfisken som Is
lands vaben p a dette tidspunkt under-
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graves yderligere derved, at der synes 
at have eksisteret et tidligere islandsk 
v5.ben, med en 1l6ve, kendt fra O. 1280 
-85, altsa bare 80 ar £16r. 
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Bergenstarerne og Island 

~"..........,~...,....., 10 .• Kongen af Islande 
etter Wijnbergen-våben
bogen, udfØrt o. 1280-
85. Bortset fra tværdelin
gerne er dette våben 
eksakt som det norske, 
blot med modsatte far
ver. Hertil findes en for

bløffende parallel: Da islændingene over 
600 år senere dannede sig deres flag, blev 
det eksakt som det norske, blot med mod-

satte farver! 

der fØrst har taget den som sit våben
mærke, kan næppe fastslås med sikker
hed, men hvad utvetydig heraldisk 
brug angår, er det ældste kendte eks
empel i alle fald de Hibske Bergens
fareres segl fra 1415. Våbenet heri er 
ca. 125 år ældre end det næstældste, 
nemlig det stokfiske-våben som 1539 
tillægges Island (og som fra 1589 med 
sikkerhed vides at være Øens våben). 

Om Islands stokfisk er inspireret af 
Bergensfarernes eller u afhæng"ig af 
denne, vides ikke, men nogle af de 
Øvrige stokfiskevåbener er utvivlsomt 
afledet af Bergensfarer-våbenet. 

Andre heraldikere har ment, at Is
lands stokfisk var den fØrste, og at 
Bergensfarernes våben er en afledning 
af Islands. Denne opfattelse bygger på 
en tegning fra o. 1360. Efter min me
ning er denne tegning ikke-heraldisk, 
tilfældig, og beviser intet i den ret
ning. Teorien om stokfisken som Is
lands våben på dette tidspunkt under-
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graves yderligere derved, at der synes 
at have eksisteret et tidligere islandsk 
våben, med en lØve, kendt fra o. 1280 
-85, altså bare 80 år fØr. 
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