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Bomcerket pi den skotske altertavle 
fra Helsing0r 

Af Allan TI/mnesen 

I NATIONALMUSEETS middel
aldersamling findes en firfl\6jet 

sidealtertavle, som vistnok er forholds
vis velkendt; det er nemlig den, man 
'yr tiI, n l'tr der beh\6ves et billede af 
middelalderens spedaIske_ Men herud
over knytter der sig flere interessante 
forhold tiI den 1). 

Den er fra o. 1500-25 og stammer 
fra S. Olai kirke i Helsing\6r, hvor den 
h\6rte tiI alteret for S. Andreas og S. 
Ninian, der sammen med Jacob d. a::. 

I. Midtskabet i den skotske altertavle fra 
o. 1500-25. Inskriptionen forneden - . 5. 
Iacobus, S. inianus, S. Andreasc - flan
keres af to boma::rkeskjolde, som sikkert 
)"epra::senterer tavlens hidtil ukendte gi-

ver, se figur 2. Fot. Nationalmuseet. 
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ses som udskarne figurer i tavlens 
midtskab (se figur I). De malede side
fl\6je skildrer S. Ninians Iegende, og 
dette i forbindeIse med denne heIgens 
st\6rreIse og centrale placering i midt
skabet viser, at han er hovedpersonen. 
Denne S. Ninian 2) dyrkedes som Skot
lands apostel og var overordentlig 
popula::r blandt skotter, men praktisk 
talt ukendt andetsteds. N ar man en 
sja::lden gang tra::ffer ham i det \6vrige 
Europa, kan man roligt tage det som 
et vidnesbyrd om, at der pa det pa
ga::ldende sted har va::ret en koloni af 
skotter. 

I Danmark optra::der S. Niriian to 
steder; der var for det f\6rste et alter 
tiI hans a::re i Frue kirke i K\6benhavn 
oprettet af det herva::rende S. Ninians 
gilde, og derna::st den omtalte alter
tavle fra S. OIai kirke i Helsing\6r, der 
for\6vrigt er den eneste eksisterende af 
de m iddelalderlige altertavler for S. 
Ninian pa det europa::iske fastland. 

Efter hvad der ovenfor er sagt, 
skulle det pa forhand va::re givet, at 
det er en eller flere skotter, der har 
stiftet dette alter. Dette er allerede 
noget mere end man ellers ved om 
stifteIsen af middelalderlige katoIske 
altre, men det ser ud til, at man kan 
komme endnu videre i dette til£a::lde. 
Midtskabets sokkel er nemlig foruden 
med de tre helgennavne forsynet med 
to ens, male de boma::rkesk jolde, og 
forekomsten af sadanne boma::rker be
tegner normalt altertavlens giver. Bo
ma::rkeforskningens grundla::gger C. G . 
Homeyer giver flere eksempler her
pa 3). Problemet bliver altsa at iden-
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ses som udskårne figurer i tavlens 
midtskab (se figur l). De malede side
flØje skildrer S. Ninians legende, og 
dette i forbindelse med denne helgens 
stØrrelse og centrale placering i midt
skabet viser, at han er hovedpersonen. 
Denne S. Ninian 2) dyrkedes som Skot
lands apostel og var overordentlig 
populær blandt skotter, men praktisk 
talt ukendt andetsteds. N år man en 
sjælden gang træffer ham i det Øvrige 
Europa, kan man roligt tage det som 
et vidnesbyrd om, at der på det på
gældende sted har været en koloni af 
skotter. 

I Danmark optræder S. Niriian to 
steder; der var for det fØrste et alter 
til hans ære i Frue kirke i KØbenhavn 
oprettet af det herværende S. Ninians 
gilde, og dernæst den omtalte alter
tavle fra S. Olai kirke i HelsingØr, der 
forØvrigt er den eneste eksisterende af 
de m iddelalderlige altertavler for S. 
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Efter hvad der ovenfor er sagt, 
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noget mere end man ellers ved om 
stiftelsen af middelalderlige katolske 
altre, men det ser ud til, at man kan 
komme endnu videre i dette tilfælde. 
Midtskabets sokkel er nemlig foruden 
med de tre helgennavne forsynet med 
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forekomsten af sådanne bomærker be
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mærkeforskningens grundlægger C. G . 
Homeyer giver flere eksempler her
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2. Detail af figur 1: det ene af de to ens, 
malede bom<erkev1lbener. Det fremg1\r af 
denne artikeI, at det antagelig tilhprer 

borgmester David Thomesspn. 

tificere bom<erket, men som sa ofte 
Iader dette sig ikke g9lre ved en di
rekte sammenligning med segl ell er 
lignende, da boma::rket ikke forekom
mer pit de bevarede samtidige doku
menter fra Helsing9lr (se figur 2). 

Det er indlysende, at giveren ma 
h9lre til blandt de velhavende borgere 
i Helsing9lr, og dette forhold skulle 
g9lre en indkredsning mulig. Langt de 
fleste medlemmer af skottekolonierne 
i de europa::iske byer var nemlig srn a
karsfolk, hovedsagelig handva::rkere og 
kr<emmere, og kun nogle fa naede op 
til samfundets top 4). I denne forbin
delse er det n<erliggende at rette op
ma::rksomheden mod familien Leyell, 
del' er af skotsk oprindelse og absolut 
dominel'ellde i byen gennem hele 
1500-tallet, idet Sander og Frederik 
Leyell, far og S9ln, e£ter hinanden i en 
arr<ekke var save 1 borgmestre som tol
dere 5) . Det viser sig da ogsa, at det er 
denne vej, man skal ga; if9llge et kg!. 
abent brev dateret i Nyborg 19. juni 
1558 skal der altid holdes en sygeseng 
i hospitalet i Helsing9lr til en tr<en
gende skotsk person, hvis en sadan 

Bomccrker i Helsinglilr 

findes, . da Sander Leyel, told er sam
mesteds, har berettet, at hans og hans 
hustrus for<eldre og andre, som er f9ldt 
i Skotland, har stiftet noget gods til et 
alter der i sognekirken, men tjenesten 
til samme alter er nu nedlagt til Von 
hospital i Helsing9lr ... « 6). 

Det er dette brev, der har faet den 
skotske arkitekt George Hay 7) til i en 
i9lvrigt fortjenstfuld artikel at fors9lge 
en opl9lsning af boma::rket i de latin
ske bogstaver N og L »for, say, a Ni
nian Lyall«, et helt frit opfuodet 
navn. Bom<erket er dog af den almin
dc1ige Andreaskors-type, og de initial
bo'ma::rker, som Hay 9ljensynlig har i 
tankerne, h9lrer en senere tid ti!. 

Da vi imidlertid ikke kender Sander 
Leyells fora::ldre, er det rimeligt at 
pr91ve den anden mulighed: hans hu
strus. Hendes navn er Eline Davids
datte1', og heldigvis kender vi OgS{l 
hendes far, der b<erer det skotskklin
gende navn David Thomessrjm og n<ev
nes som borgmester 15218). Han kan 
desuden pa anden vis bringes i for
bindelse med S. Ninian-alteret; ved to 

3. R 1Idmand og tolder David Hansens 
bom<erkeskjold p1l epitafiet over ham i 
S, OIai kirke, o. 1599. Feltet vistnok rpdt, 
figureme guld. David Hansen var spnne
spn af David Thomesspn. Tegninger af 

S. T. Achen. 
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2. Detail af figur l: det ene af de to ens, 
malede bomærkevåbener. Det fremgår af 
denne artikel, at det antagelig tilhØrer 

borgmester David ThomessØn. 

tificere bomærket, men som så ofte 
lader dette sig ikke gøre ved en di
rekte sammenligning med segl eller 
lignende, da bomærket ikke forekom
mer på de bevarede samtidige doku
menter fra HelsingØr (se figur 2). 

Det er indlysende, at giveren må 
hØre til blandt de velhavende borgere 
i HelsingØr, og dette forhold skulle 
gøre en indkredsning mulig. Langt de 
fleste medlemmer af skottekolonierne 
i de europæiske byer var nemlig små
kårsfolk, hovedsagelig håndværkere og 
kræmmere, og kun nogle få nåede op 
til samfundets top 4). I denne forbin
delse er det nærliggende at rette op
mærksomheden mod familien Leyell, 
der er af skotsk oprindelse og absolut 
dominerelIde i byen gennem hele 
1500-tallet, idet Sander og Frederik 
Leyell, far og sØn, efter hinanden i en 
årrække var såvel borgmestre som tol
dere 5) . Det viser sig da også, at det er 
denne vej, man skal gå; ifØlge et kgl. 
åbent brev dateret i Nyborg 19. juni 
1558 skal der altid holdes en sygeseng 
i hospitalet i HelsingØr til en træn
gende skotsk person, hvis en sådan 
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findes, . da Sander Leyel, tolder sam
mesteds, har berettet, at hans og hans 
hustrus forældre og andre, som er fØdt 
i Skotland, har stiftet noget gods til et 
alter der i sognekirken, men tjenesten 
til samme alter er nu nedlagt til Vort 
hospital i HelsingØr ... « 6). 

Det er dette brev, der har fåe t den 
skotske arkitekt George Hay 7) til i en 
iØvrigt fortjenstfuld artikel at forsØge 
en oplØsning af bomærket i de latin
ske bogstaver N og L »for, say, a Ni
nian Lyall«, et helt frit opfundet 
navn. Bomærket er dog af den almin
delige Andreaskors-type, og de initial
bo'mærker, som Hay Øjensynlig har i 
tankerne, hØrer en senere tid til. 

Da vi imidlertid ikke kender Sander 
Leyells forældre, er det rimeligt at 
prØve den anden mulighed: hans hu
strus. Hendes navn er Eline Davids
datte1', og heldigvis kender vi også 
hendes far, der bærer det skotsk klin
gende navn David ThomessØn og næv
nes som borgmester 15218). Han kan 
desuden på anden vis bringes i for
bindelse med S. Ninian-alteret; ved to 

3. Rådmand og tolder David Hansens 
bomærkeskjold på epitafiet over ham i 
S, Olai kirke, o. 1599. Feltet vistnok rØdt, 
figurerne guld. David Hansen var sønne
sØn af David Thomessøn. Tegninger af 

S. T. Achen. 
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Bomterker i Heisingpr 

'XI ])av~tL Thomessen 

I :t }-C~ns 7)~Vidsen 

Christell 
1lavC:d,sen 

4. Bom<erker for fire, eller i alle faId tre, 
generationer af HeIsingjilr-borgere. 

0verst bom<erket pa skotternes altertavle, 
an tagelig tilhjilrende borgmester David 
ThomeSSjiln. Begyndelsen af 1500-tallet. 
Dermest bom<erket for dennes sjiln, dd
mand HaIlS Davidsen. Pa hans segl 3/2 
1541, Landsarkivet for Sj<elland, Helsingjilr 

bys breve pa papir. 
Nr. tre: bom<erke for radmand og told er 
David Hansen. Pa hans epitaf i S. Olai 

kirke. Slutningen af 1500-tallet. 
De to nederste bom<erker for sidstn<evn
tes sjilnner, radmand Hans Davidsen, pa 
segl 15 / 12 1595, og borgmester Christen 
Davidsen, pa segl 14/3 1608, begge segl 

i Rigsarkivel, Kjilbsta:ders arkiv. 

lejligheder, 24. november 1511 og 7. 
feuruar 1513, optr<eder han i retslige 
dokumenter 9) pa alterets vegne som 
forvalter af de ejendomme, der sk9Sdes 
til det. 

Og ikke nok hermed; David Tho
mess9Sns efterkommere, der i rigdom 
og betydning i byen kun star tilbage 
(or deres sl;egtninge LeyeH'erne, f9Srer 
bom;erker, der pafaldende minder om 
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det pa altertavlen (se figur 4). S9Snnen 
radmand Hans Davidsen (d9Sd o. 1556) 
har som bom;erke en spejlvendt ud
gave hera£. Samme m;erke f9Sres af 
n;este generation, radmand og tolder 
David Hansen (d9Sd 1599), (se figur 
3), og endelig har dennes to s9Snner, 
radmand Hans Davidsen (d9Sd 1609) 
og borgmester Christen Davidsen 
(skifte 1659), meget besl;egtede bo
m;erker. 

Erindrer man sig nu den udbredle 
foreteelse, at s9Snnen ofte overtager 
faderens bom;erke med fa eHer ingen 
a:ndringer, lades der ikke megen tvivl 
tilbage om, at David Thomess9Sn er 
altertavlens donator, og at dens bo
m;erke tilh9Srer ham. 

Noter 

1) Den er for nylig blevet udfjilrligt be
skrevet i .Danmarks kirker. Frede
riksborg amte, 1964, p. 131-140. 

2) Se Ellen Jjilrgensen: Helgendyrkelse i 
Danmark, Kjilbenhavn 1909, p. 41. 

3) C. G. Homeyer: Die HallS- lUld Hof
marken, Berlin 1870, p. 231 f. 

4) Se fx. Th. A. Fischer: The Scots in 
Germany, Edinburgh 1902, m. fl. va:r
ker af samme forfatter. 

5) Se P. V. Jacobsen: Bidrag til Dan
marks personal- og tidshistorie i det 
16. arhundrede. Historisk tidsskrift I. 
rk. V. p. 448 f. Kjilbenhavn 1844. 

H) KanceIliets brevbjilger 1556-1560, p. 
185. 

7) Gcorge Hay: A Scottish Altarpiece in 
Copenhagen. The Innes Review. Vol. 
7. No. I. 1956. 

8) For denne og de fjillgende familiefor
bindelser henvises tit V. How'up 
Schultz: HeIsingS'lrs embeds- og bestil
lingsma:nd. Kjilbcnhavn 1906. 

Il) Trykt i Arsberetninger fra Gehejme
arkivet IV. Tilla:g p. 7-8. 
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det på altertavlen (se figur 4). SØnnen 
rådmand Hans Davidsen (dØd o. 1556) 
har som bomærke en spejlvendt ud
gave heraf. Samme mærke fØres af 
næste generation, rådmand og tolder 
David Hansen (dØd 1599), (se figur 
3), og endelig har dennes to sØnner, 
rådmand Hans Davidsen (dØd 1609) 
og borgmester Christen Davidsen 
(skifte 1659), meget beslægtede bo
mærker. 

Erindrer man sig nu den udbredte 
foreteelse, at sØnnen ofte overtager 
faderens bomærke med få eller ingen 
ændringer, lades der ikke megen tvivl 
tilbage om, at David ThomessØn er 
altertavlens donator, og at dens bo
mærke tilhØrer ham. 

Noter 

1) Den er for nylig blevet udførligt be
skrevet i .Danmarks kirker. Frede
riksborg amt., 1964, p. 131-140. 

2) Se Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i 
Danmark, København 1909, p. 41. 

3) C. G. Homeyer: Die HallS- lUld Hof
marken, Berlin lS70, p. 231 f. 

4) Se fx. Th. A. Fischer: The Scots in 
Germany, Edinburgh 1902, m. fl. vær
ker af samme forfatter. 

o) Se P. V. Jacobsen: Bidrag til Dan
marks personal- og tidshistorie i det 
16. århundrede. Historisk tidsskrift I. 
rk. V. p. 44S f. KØbenhavn 1844. 

H) Kancelliets brevbøger 1556-1560, p. 
185. 
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Copenhagen. The Innes Review. Vol. 
7. No. I. 1956. 

8) For denne og de følgende familiefor
bindelser henvises til V. Hostrup 
Schultz: Helsingørs embeds- og bestil
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