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Navn efter viben 
Frederik I.s forordning af 1526, som pil
b\<ld adelen at tage faste sl<egtsnavne: 
Hvad stod der egentlig i denne forord
ning, og hvilken effekt havde den? 

Forordningen blev foresIaet af kongen 
og vedtaget af rigsddet pil en herredag, 
som afholdtes i Odense i de sidste milne
der af 1526. Teksten stilr at l<ese i Kr. 
Erslev og W. Mollerup: .Kong Frederik 
den F\<lrstes danske registranter« 1879, 
side 347 (her en anelse normaliseret): 

• Wii Frederich met Gudts nade Dan
marckis, Wend is och Gottis koningk, ud
vald konningh tiill Norge, hertug i 
Sleszvigk, Holstenn, Stormemn och Dit
merskenn, greffwe udi Oldenborgh och 
Delmenhorst, biude alle wore kere under
satte, bisper, prelather, riddere, ridder
mendts mend, ki\<lpst<edts mend, b\<lnder 
och menige riigens indbyggere, aandelige 
och werdzlige, at de hereffther ... « 

Efter bestemmelser om en r<ekke andre 
forhold kommer vi til navneforordnin
gen: • Will wii ochsaa, at aUe ridder
mendts mend her udi Danmarcks riige, 
som icke haffwe stadfeste tiillnaffnn, skul
le tage och udwelye thennom stadige 
tiillnaffnn udi saa maade, at the som 
f\<lre eens skyoldh og hielm, skulle haffwe 
eens tillnaffnn, paa thet at mand udi 
framtidenn kand sp\<lrge, huilckenn nogen 
erligh rittherligh geming gi\<lr i marckenn 
eUer anderstadts, som udi andre christe
lige koningeriige s<ed er«. 

Forordningen er behandlet bl. a. i Hi
storisk Tidsskrift 8. r<ekke, 4. bind n, p. 
221-34, hvor Anders Thiset giver et .Bi
drag til navneskikkens historie«. Som alt 
hvad Thiset skrev, er denne artikel ikke 
blot l<erd, men ogsil livlig l<esning, rued 
lange, underholdende sidespor og ufor
beI:lOldne meninger. 

I 1526 fandtes der o. 260 danske adels
sl<egter, hvoraf over halvdelen, nemlig o. 
154, i forvejen havde faste sl<egtsnavne; 
blandt disse kan n<evnes Bille, Brahe, Dil, 
Friis, Grubbe, Juel, Kils og Lykke. Inden 
for en anden r;ekke sl<egter f\<lrte nogle 
medlemruer sl<egtsnavne, andre ikke; det 
gjaldt f. eks. Bild, Brak, Glob og G\<lye. 

If~lge Thiset havde forordningen kun 
betydning for o. 80 sl<egter. Af disse 
valgte 26 at genoptage <eldre, del vis 
m~drene sl<egtsnavne. Andre antog et in
den for sl<egten karakteristisk fomavn el
ler et stednavn som fast sl<egtsnavn. Og 
endelig kommer vi til den gruppe, som 
milske interesserer heraldikere mest, nem
lig de familier som dannede deres nye 
sl<egtsnavn efter deres vilben. Det var i 
alt 36; her er deres navne: 

Akeleye, Arenfeldt, Banner, Bielke, 
BjfJrn, BfJlle (dvs. B~lge. En af sl;egtens 
medlemmer fors~gte sig i stedet med 
Vage(n), .Vove«, men det fandt ingen 
efterlignere. Havde sl<egtens medlemmer 
kunnet forudse, hvad BfJlle senere kom 
til at betyde, var der nok blevet flertal 
for» Vilgen «), Dalepil, Dre/eld, Due, Dyre, 
Gere (hvad det nu mil bet yde) , Gylden
stjerne, Ha Is, Hjul, Huit/eldt, Hvitten
stiern, Lindenov, LfJvenbalk, Maneskiold, 
Mormand, Rodsten, Rosengiedde, Rosen
krantz. Rosenvinge, Rot/eld, Seeblad, See
feld, Sparre (to sI <egter) , Strale, Torne
krands, Ulfeld, Ulfsax, UI/stand, Vasspyd, 
Vcebner. 

Enkel te sl<egter rettede sig ikke efter 
forordningen. Sil sent SOID i 1718 d~de en 
adelig enkefrue, .der ikke vides at have 
bilret andet navn end Inger Knudsdatter, 
sil lidt som et sl<egtsnavn ken des for no
gen af hendes forf<edre pa f<edrene side«. 

I ~vrigt ha vde adskillige sl<egter som 
var udd~de f~r 1526, f~rt faste sl<egtsnav
ne - f. eks. Basse, Brostrup, Falk - men 
hvorvidt nogen af disse havde dannet de
res navn efter deres vilben, kommer Thi
set ikke ind pil. Det ville ellers v<ere mor
somt at vide. 

Ogsil for senere tilkomne adelssl<egters 
- og andre sl<egters - vedkommende 
ville det v<ere interessant at under~ge, i 
hvilke tilf<elde et eksisterende vaben in
spirerede til et nyt navn. Et eksempel er 
Peder GriEfenfeld, som utvivlsomt tog 
dette navn efter den grif hans fader, vin
handler Joachim Schumacher, havde f~rt 
i sit signet, og efter hans far sikkert ogsil 
han selv. S.T.A. 

117 

Navn efter våben 
Frederik I.s forordning af 1526, som på
bØd adelen at tage faste slægtsnavne: 
Hvad stod der egentlig i denne forord
ning, og hvilken effekt havde den? 

Forordningen blev foreslået af kongen 
og vedtaget af rigsrådet på en herred ag, 
som afholdtes i Odense i de sidste måne
der af 1526. Teksten står at læse i Kr. 
Erslev og W. Mollerup: .Kong Frederik 
den FØrstes danske registranter« 1879, 
side 347 (her en anelse normaliseret): 

• Wii Frederich met Gudts nade Dan
marckis, Wendis och Gottis koningk, ud
vald konningh tiill Norge, hertug i 
Sleszvigk, Holstenn, Stormernn och Dit
merskenn, greffwe udi Oldenborgh och 
Delrnenhorst, biude alle wore kere under
satte, bisper, prelather, riddere, ridder
mendts mend, kiØpstædts mend, bønder 
och menige riigens indbyggere, aandelige 
och werdzlige, at de hereffther ... « 

Efter bestemmelser om en række andre 
forhold kommer vi til navneforordnin
gen: • Will wii ochsaa, at alle ridder
mendts mend her udi Danmarcks riige, 
som icke haffwe stadfeste tiillnaffnn, skul
le tage och udwelye thennom stadige 
tiillnaffnn udi saa maade, at the som 
fØre eens skyoldh og hielm, skulle haffwe 
eens tillnaffnn, paa thet at mand udi 
framtidenn kand spørge, huilckenn nogen 
erligh rittherligh gerning giØr i marckenn 
eller anderstadts, som udi andre chris te
lige koningeriige sæd er«. 

Forordningen er behandlet bl. a. i Hi
storisk Tidsskrift 8. række, 4. bind II, p. 
221-34, hvor Anders Thiset giver et .Bi
drag til navneskikkens historie«. Som alt 
hvad Thiset skrev, er denne artikel ikke 
blot lærd, men også livlig læsning, med 
lange, underholdende sidespor og u for
beI:lOldne meninger. 

I 1526 fandtes der o. 260 danske adels
slægter, hvoraf over halvdelen, nemlig o. 
154, i forvejen havde faste slægtsnavne; 
blandt disse kan nævnes Bille, Brahe, Då, 
Friis, Grubbe, Juel, Kås og Lykke. Inden 
for en anden række slægter førte nogle 
medlemmer slægtsnavne, andre ikke; det 
gjaldt f. eks. Bild, Brok, Glob og Gøye. 

Ifølge Thiset havde forordningen kun 
betydning for o. 80 slægter. Af disse 
valgte 26 at genoptage ældre, delvis 
mØdrene slægtsnavne. Andre antog et in
den for slægten karakteristisk fornavn el
ler et stednavn som fast slægtsnavn. Og 
endelig kommer vi til den gruppe, som 
måske interesserer heraldikere mest, nem
lig de familier som dannede deres nye 
slægtsnavn efter deres våben. Det var i 
alt 36; her er deres navne: 

Akeleye, A ren/e Id t, Banner, Bielke, 
BjØrn, Bølle (dvs. BØlge. En af slægtens 
medlemmer forsøgte sig i stedet med 
Våge(n), .Vove«, men det fandt ingen 
efterlignere. Havde slægtens medlemmer 
kunnet forudse, hvad BØlle senere kom 
til at betyde, var der nok blevet flertal 
for» Vågen «), Dalepil, Dre/eld, Due, Dyre, 
Gere (hvad det nu må betyde), Gylden
stjerne, Hals, Hjul, Huit/eldt, Hvitten
stiern, Lindenav, Løvenbalk, Måneskiaid, 
Mormand, Rodsten, Rosengiedde, Rosen
krantz. Rosenvinge, Rot/eld, Seeblad, See
feld, Sparre (to slægter), StTåle, Torne
krands, Ulfeid, Ulfsax, Ul/stand, Vasspyd, 
Væbner. 

Enkel te slægter rettede sig ikke efter 
forordningen. Så sent som i 1718 døde en 
adelig enkefrue, .der ikke vides at have 
båret andet navn end Inger Knudsdatter, 
så lidt som et slægtsnavn kendes for no
gen af hendes forfædre på fædrene side«. 

I øvrigt havde adskillige slægter som 
var uddøde før 1526, ført faste slægtsnav
ne - f. eks. Basse, Brostrup, Falk - men 
hvorvidt nogen af disse havde dannet de
res navn efter deres våben, kommer Thi
set ikke ind på. Det ville ellers være mor
somt at vide. 

Også for senere tilkomne adelsslægters 
- og andre slægters - vedkommende 
ville det være interessant at undersøge, i 
hvilke tilfælde et eksisterende våben in
spirerede til et nyt navn. Et eksempel er 
Peder GriEfenfeld, som utvivlsomt tog 
dette navn efter den grif hans fader, vin
handler Joachim Schumacher, havde ført 
i sit signet, og efter hans far sikkert også 
han selv. S.T.A. 
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