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Sl~gterne Lilliefeld og Rosenvinges 

brug af bom~rker 
Af Allan Tr,bnnesen 

D ET er en almindelig antageIse, at 
adelige f~rer vabener i deres 

segI, og borgerlige i middelalderen og 
begyndeIsen af nyere tid f~rer boma:r
ker, men som det viI va:re dette tids
skrifts Ia:sere bekendt1), er dette dog 
ikke ubetinget tilfa:ldet. 

Inden for den tyske boma:rkeforsk
ning har det fra begyndeIsen va:ret et 
kendt fa:nomen, at adelige benytter 
boma:rker2), og man har da ogsa i den 
sparsomme hjemlige boma:rkelittera
tur iagttaget, .at idetmindste den Ia
vere AdeI hist og her har brugt Bo
ma:rker, enten maaske ved Siden af 
deres adelige Vaaben eller som den 
centrale Figur i Vaabnet«3). Ogsa Thi
set var opma:rksom pa forholdet4 ), 

men har ~jensynlig ikke taget kon
sekvensen heraf, idet han i selve segI
va:rket kun giver eet exempeI (H 
XXVII, 1), hvor boma:rkekarakteren 
erkendes; det er dog et sp~rgsmal, om 
ikke flere af Thisets segI falder ind 
under kategorien boma:rker, saledes 
de forskellige udgaver af Fasti-sla:gtens 
.stormstige«5), samt helt abenbart seg
Iene K I, 6 og M 95. Henry Petersen6) 

gengiver som boma:rke kun nr. 1156. 
I betragtning af det Iidet, der £ore

Iigger om adelens brug a£ boma:rker, 
ma det va:kke interesse, nar der duk
ker noget nyt op herom. Dette er sket 
i forbindelse med de to heIsing~rske 
adeIssla:gter, der efter dercs vabener 
kaldes Lilliefeld og R osenvinge (se 
figur I og 2), men som i den omhand
lede periode, 1500-tallet, ikke havde 
nog t egentligt sla:gtsnavn. Lilliefelder
ne naede det aldrig, og Rosenvingerne 

antog f~rst sla:gtsnavnet 1630 og 1646. 
Det er dog tvivIsomt, om det er rigtigt 
at henregne dem til Iavadelen (jfr. 
oven for); embedsadel synes at va:re en 
mere rammende betegnelse, idet beg
ge familiers stamfa:dre blev adlede i 
deres egenskab af 0resundstoldere, Pe
der Hansen (Lilliefeld) 1474 og Mo
gens J ensen (Rosenvinge) 1505. 

Ved siden af Leyell'erne og David 
Thomesens eftersla:gt7) star disse to fa
milier afgjort som byens mest betyde
Iige, sa:rlig i den f~rste halvdel af 
1500-tallet. Mens Rosenvingernes po
sition na:rmest var ua:ndret gennem 
arhundredet, gik det ned ad bakke 
for LilliefeIderne, efter at Peder Han
sen (s~nnes~n af stamfaderen) 1548 
bIev d~mt for undersla:b og afskediget 
som told er. Efter hans d~d f~r 1563 
var familiens mest fremtra:dende med
Iem broderen J ~rgen H ansen, der var 
brygger, en ikke videre standsma:ssig 
beska:ftigeIse for en adeIig, hvor ind
bringende den end kunne va:re. J ~r-
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Slægterne Lilliefeld og Rosenvinges 

brug af bomærker 
Af Allan TØnnesen 

D ET er en almindelig antagelse, at 
adelige fØrer våbener i deres 

segl, og borgerlige i middelalderen og 
begyndelsen af nyere tid fØrer bomær
ker, men som det vil være dette tids
skrifts læsere bekendtl), er dette dog 
ikke ubetinget tilfældet. 

Inden for den tyske bomærke forsk
ning har det fra begyndelsen været et 
kendt fænomen, at adelige benytter 
bomærker2), og man har da også i den 
sparsomme hjemlige bomærkelittera
tur iagttaget, .at idetmindste den la
vere Adel hist og her har brugt Bo
mærker, enten maaske ved Siden af 
deres adelige Vaaben eller som den 
centrale Figur i Vaabnet«3). Også Thi
set var opmærksom på forholdet4 ), 

men har Øjensynlig ikke taget kon
sekvensen heraf, idet han i selve segl
værket kun giver eet exempel (H 
XXVII, l), hvor bomærkekarakteren 
erkendes; det er dog et spØrgsmål, om 
ikke flere af Thisets segl falder ind 
under kategorien bomærker, således 
de forskellige udgaver af Fasti-slægtens 
.stormstige«5), samt helt åbenbart seg
lene K I, 6 og M 95. Henry Petersen6) 

gengiver som bomærke kun nr. 1156. 
I betragtning af det lidet, der fore

ligger om adelens brug af bomærker, 
må det vække interesse, når der duk
ker noget nyt op herom. Dette er sket 
i forbindelse med de to helsingØrske 
adelsslægter, der efter deres våbener 
kaldes Lilliefeld og R osenvinge (se 
figur l og 2), men som i den omhand
lede periode, 1500-tallet, ikke havde 
nog t egentligt slægtsnavn. Lilliefelder
ne nåede det aldrig, og Rosenvingerne 

antog fØrst slægtsnavnet 1630 og 1646. 
Det er dog tvivlsomt, om det er rigtigt 
at henregne dem tillavadelen (jfr. 
ovenfor); embedsadel synes at være en 
mere rammende betegnelse, idet beg
ge familiers stamfædre blev adlede i 
deres egenskab af Øresundstoldere, Pe
der Hansen (Lilliefeld) 1474 og Mo
gens Jensen (Rosenvinge) 1505. 

Ved siden af Leyell'erne og David 
Thomesens efterslægt7) står disse to fa
milier afgjort som byens mest betyde
lige, særlig i den fØrste halvdel af 
1500-tallet. Mens Rosenvingernes po
sition nærmest var uændret gennem 
århundredet, gik det ned ad bakke 
for Lilliefelderne, efter at Peder Han
sen (sØnnesØn af stamfaderen) 1548 
blev dØmt for underslæb og afskediget 
som tolder. Efter hans dØd fØr 1563 
var familiens mest fremtrædende med
lem broderen JØrgen H ansen, der var 
brygger, en ikke videre standsmæssig 
beskæftigelse for en adelig, hvor ind
bringende den end kunne være. J Ør-
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på en bog om 

H elsingørs bomærker og behandler h e r 
mere indgående et emne hentet fra dette 
stof. 
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Allan Tpnnesen 

1. Lilliefeld-vaben for borgmester og tol
der Peder Hansen (dj!jd efter 11. januar 
1496), sandstensdetal je i loftshv<clvingen 
af Helsingpr karmeliterklosters kapitelsal, 
antagelig udhugget af Adam van Diiren 
o. 1493-1500. Skjoldet er delt i blat og 
spiv, hvert felt med en lillie af modsat 

farve. 

gen Hansen blev begravet 18. decem
ber 1594 pa S. Olai kirkegard i Hel
sing!6r8), og hans enke Thyre (Thure) 
.J \'lrgen Hansens begravedes 30. septem
ber 15988). Dette ar, 4. april, var der 
holdt skifte efter J!6rgen Hansen, og 
blandt arvingerne n<cvnes nogle hid
til ukendte efterkommere, der fore
l!6big har for~get Lilliefeldernes 
mandslinie med yderligere to led. Vi 
h!6rer saledes om s!6nnen Valter J~r
gensen, om datteren Alhed J !6rgens
datter, gift med Helsing!6rborgeren 
Heming J onsen, og om de tre b!6rn af 
den afd!6de s!6n Hans J !6rgensen: Hans 
Hansen, Kirsten Hansdatter og Per
nille Hansdatter9). 

Aret efter, 18. januar 1599, blev der 
holdt skifte efter Thyre J!6rgen Han
sens10); af v<csentligt nyt bema::rkes 
her, at s!6nnen Valter J !6rgensen kal
des Kongelig Majesta::ts tolk, og at den 
ene af Hans J !6rgensens d!6tre, Per
nille, er d!6dll). Allerede 22. februar 
1599 blev Alhed J~rgensdatter begra
vet i S. Olai kirke8). Men teoretisk be
star altsa muligheden for sla::gtens fort-

276 

satte existens enten gennem Valter 
J !6rgensen eller gennem Hans Hansen, 
om hvis ska::bne og familieforhold vi 
forel!6big intet ved12). 

Tilfa::ldet har bevaret nogle forteg
nelser over »Boschap«: fade, tallerke
ner og duge m. m., der blev udIant af 
Helsing!6rs borgere til hoffet ved kur
fyrst August af Sachsens bes!6g 1557 og 
ved Frederik II's kroning 155913). Her 
er desuden aftegnet de boma::rker, 
hvormed enhvers ejendele var forsy
net. Disse !ister indeholder bI. a. bo
ma::rker for flere medlemmer af sla::g
terne Lilliefeld og Rosenvinge (se fi
gur 3). Rosenvingerne volder ingen 
problemer; der kan ikke va::re tvivl 
om, hvem »Borgemesthr Henrich«, 
»Jens Moenss« eller »Anne maanss 
skriffuers« er, nar man st!6tter sig til 
V. Hostrup Schultz: Helsing!6rs Em
beds- og Bestillingsma::nd (1906). Der
imod er det mindre indlysende, at 
man i listerne ogsa finder de i denne 

2. Rosenvinge-vaben, antagelig for borg
mester og told er Henrik Mogensen (dj!jd 
1583). Udskaret pa stolestadegavl o. 1560 
i S. Olai kirke. Skjoldet, der nu star uden 
farver, ma oprindelig have v<eret delt i 
sj!jlv og rl'ldt, i fprste felt en bIa rose, i an
det en sj!jlv vinge; pa hjelmen en sj!jlv 

vinge. 

Allan TØnnesen 

l. Lilliefeld-våben for borgmester og tol
der Peder Hansen (dØd efter Il. januar 
1496), sandstensdetalje i loftshvælvingen 
af HelsingØr karmeliterklosters kapitelsal, 
antagelig udhugget af Adam van Diiren 
o. 1493-1500. Skjoldet er delt i blåt og 
sølv, hvert felt med en lillie af modsat 

farve. 

gen Hansen blev begravet 18. decem
ber 1594 på S. Olai kirkegård i Hel
singØr8), og hans enke Thyre (Thure) 
.J ørgen Hansens begravedes 30. septem
ber 15988). Dette år, 4. april, var der 
holdt skifte efter Jørgen Hansen, og 
blandt arvingerne nævnes nogle hid
til ukendte efterkommere, der fore
lØbig har forØget Lilliefeldernes 
mandslinie med yderligere to led. Vi 
hØrer således om sØnnen Valter Jør
gensen, om datteren Alhed Jørgens
datter, gift med HelsingØrborgeren 
Herning Jonsen, og om de tre bØrn af 
den afdØde sØn Hans Jørgensen: Hans 
Hansen, Kirsten Hansdatter og Per
nille Hansdatter9). 

Året efter, 18. januar 1599, blev der 
holdt skifte efter Thyre JØrgen Han
sens10); af væsentligt nyt bemærkes 
her, at sØnnen Valter Jørgensen kal
des Kongelig Majestæts tolk, og at den 
ene af Hans Jørgensens dØtre, Per
nille, er dØdll). Allerede 22. februar 
1599 blev Alhed JØrgensdatter begra
vet i S. Olai kirke8). Men teoretisk be
står altså muligheden for slægtens fort-
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satte existens enten gennem Valter 
J ørgensen eller gennem Hans Hansen, 
om hvis skæbne og familieforhold vi 
forelØbig intet ved12). 

Tilfældet har bevaret nogle forteg
nelser over .Boschap«: fade, tallerke
ner og duge m. m., der blev udlånt af 
HelsingØrs borgere til hoffet ved kur
fyrst August af Sachsens besØg 1557 og 
ved Frederik II's kroning 155913). Her 
er desuden aftegnet de bomærker, 
hvormed enhvers ejendele var forsy
net. Disse lister indeholder bl. a. bo
mærker for flere medlemmer af slæg
terne Lilliefeld og Rosenvinge (se fi
gur 3). Rosenvingerne volder ingen 
problemer; der kan ikke være tvivl 
om, hvem • Borgemesthr Henrich«, 
• Jens Moenss« eller »Anne maanss 
skriffuers« er, når man stØtter sig til 
V. Hostrup Schultz: HelsingØrs Em
beds- og Bestillingsmænd (1906). Der
imod er det mindre indlysende, at 
man i listerne også finder de i denne 

2. Rosenvinge-våben, antagelig for borg
mester og tolder Henrik Mogensen (dØd 
1583). Udskåret på stolestadegavl o. 1560 
i S. Olai kirke. Skjoldet, der nu står uden 
farver, må oprindelig have været delt i 
sølv og rødt, i første felt en blå rose, i an
det en sølv vinge; på hjelmen en sølv 

vinge. 



Lilliefeld og Rosenvinges bomcerke1' 

Ped.er Ha.nsen (LHliefeld) 

I 
Ha.n& Pedersen Anne PederSdo.Her#x Ko.rine Pedersdn.tter}U 

cv Ra.stnu..5 MQdsen I C"\) M0gens Jensen 

J (Rosenvinge) 
~~en Hnns_e_h ______ -J1 __________________ __ 

++ Jens MOjensen,14 HenriK Mosensen # 
I 

Vi Hum Henri ksen # 
3. SIregteme LiIIiefeId og Rosenvinges bomrerker. Stamtavlen er strerkt forenklet, idet 
der kun er taget hensyn til de bomrerkef~rende medlemmer. AIIe mrerkeme stammer 
fra »boskabslistemec 1557-59 bortset fra rt!dmand Rasmus Madsens, der fin des pt! et 
segl 28. februar 1528 (Amamagnreanske samling af danske diplomer) og ViIIum Hen
riksen (Rosenvinges), der findes pt! et segI 5. august 1567 (Rigsarkivet. Egeskabene 25. 

C 3. Domme, tingsvidner, forpligtelser og for ligelser). 

bog mindre grundigt behandlede Lil
liefelder reprresenteret; men ved hjrelp 
af Adelsarbogens stamtavler14) samt 
ledt pa sporet af den omstrendighed, 
at der er tale om en meget karakteri
stisk bomrerkegruppe, har det vreret 
muligt at identificere .Karijne Rass
musses«15) og »J~rgenn Hanss«16) som 
medlemmer a£ denne familie. 

Forbindelsesleddet mellem de to 
slregter er den ovennrevnte .Anne 
maanss skriffuersc, alias Anne Peders
datter (Lill iefeld), gift med borgme
ster og tolder Mogens J ensen (Rosen
vinge), og det er da nrerliggende at 
trenke sig, at det tilgrundliggende bo
mrerke, hvorover alle de ~vrige er 
komponeret, har ti lh~rt Peder Hansen 
(Lilliefeld) d. re. 

Vd over .boskabslisternes« mrerker 
h~rer ogsa to segl til familiegruppen, 
det ene tilh~rende Karine Pedersdat
ter (Lilliefelds) mand radmand Rasmus 
Madsen og det andet Villum Henrik
sen (Rosenvinge) (se figur 3), men des
uden forekommer i Helsing~r nogen-

lunde samtidig to beslregtede bomrer
ker, det ene t ilh~rende radmand J ~r
gen Nielsen Vigh, d~d 1. marts 1564 
(se figur 4 a) og det andet grovsmed 
Anders Hansen, der optrreder i skatte
mandtallene 1571-160617) (se fig. 4 b). 
Ingen af disse to kan dog bringes i 
forbindelse med Lilliefeld-Rosenvin
gerne; Hans Pedersen (Lill iefeld) hav
de ganske vist en s~n Anders, men 
han nrevnes udtrykkeligt som .saligc 
155518). Nok sa interessant forekom
mer dog gruppens lighed med Malm~
borgmesteren Hans Schriffuers og den
nes oldes~n, borgmester Jacob Fectils 
bomrerker (figur 5), en lighed, der pa 
baggrund af de nrere familieband mel
lem 0resundsbyernes patricierslregter 
nreppe er tilfreldig, selv om ingen kon
kret forbindelse kan pavises i dette 
tilfrelde. 

Som heraldisk interessante forhold i 
denne sammenhreng skal her g~kes op
mrerksom pa, at Rosenvingerne iben
bart har overtaget bomrerketypen over 
spindesiden (Anne Pedersdatter), og 
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Lillie/eld og Rosenvinges bomærke?' 

Ped.er Ha.nsen (LHliefeld) 

I 
Ha.n& Pedersen Anne PecterSdo.Her#x Ko.rine Pedersdn.tter}u 

cv Ra.Stnu..5 MQdsen I ru M0gens Jensen 

J (Rosenvinge) 
ø~en Hans_e_h ______ -J1 __________________ __ 

tf. Jens MOjensen,14 HenriK Mosensen # 
I 

Vi Hum Henri ksen # 
3. Slægterne LiIIiefeId og Rosenvinges bomærker. Stamtavlen er stærkt forenklet, idet 
der kun er taget hensyn til de bomærkefØrende medlemmer. Alle mærkerne stammer 
fra» boskabslisternec 1557-59 bortset fra rådmand Rasmus Madsens, der findes på et 
segl 28. februar 1528 (Arnamagnæanske samling af danske diplomer) og Villum Hen
riksen (Rosen vinges), der findes på et segl 5. august 1567 (Rigsarkivet. Egeskabene 25. 

C 3. Domme, tingsvidner, forpligtelser og for ligeiser). 

bog mindre grundigt behandlede Lil
liefelder repræsenteret; men ved hjælp 
af Adelsårbogens stamtavler14) samt 
ledt på sporet af den omstændighed, 
at der er tale om en meget karakteri
stisk bomærkegruppe, har det været 
muligt at identificere .Karijne Rass
musses«lo) og »J Ørgenn Hanss«16) som 
medlemmer af denne familie. 

Forbindelsesleddet mellem de to 
slægter er den ovennævnte .Anne 
maanss skriffuerse, alias Anne Peders
datter (Lill iefeld), gift med borgme
ster og tolder Mogens J ensen (Rosen
vinge), og det er da nærliggende at 
tænke sig, at det tilgrundliggende bo
mærke, hvorover alle de Øvrige er 
komponeret, har tilhØrt Peder Hansen 
(Lillie fe Id) d. æ. 

Ud over .boskabslisternes« mærker 
hØrer også to segl til familiegruppen, 
det ene tilhØrende Karine Pedersdat
ter (Lilliefelds) mand rådmand Rasmus 
Madsen og det andet Villum Henrik
sen (Rosenvinge) (se figur 3), men des
uden forekommer i HelsingØr nogen-

lunde samtidig to beslægtede bomær
ker, det ene tilhØrende rådmand J Ør
gen Nielsen Vigh, dØd 1. marts 1564 
(se figur 4 a) og det andet grovsmed 
Anders Hansen, der optræder i skatte
mandtallene 1571-160617) (se fig. 4 b). 
Ingen af disse to kan dog bringes i 
forbindelse med Lilliefeld-Rosenvin
gerne; Hans Pedersen (Lill iefeld) hav
de ganske vist en sØn Anders, men 
han nævnes udtrykkeligt som .salige 
155518). Nok så interessant forekom
mer dog gruppens lighed med MalmØ
borgmesteren Hans Schriffuers og den
nes oldesØn, borgmester Jacob Fectils 
bomærker (figur 5), en lighed, der på 
baggrund af de nære familiebånd mel
lem Øresundsbyernes patricierslægter 
næppe er tilfældig, selvom ingen kon
kret forbindelse kan påvises i dette 
tilfælde. 

Som heraldisk interessante forhold i 
denne sammenhæng skal her gøres op
mærksom på, at Rosenvingerne åben
bart har overtaget bomærketypen over 
spindesiden (Anne Pedersdatter), og 
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AllIIIl T~nneSel1 

tilsvarende ser man, at radmand Ras
mus Madsen benytter sin hustru, Ka
rine Pedersdatters arvede boma:rke. 

Endvidere ma det bema:rkes, at Vil
lum Henriksen (Rosenvinge) f\6rer bo
ma:rket i sit segl, mens savel Lillie
felder som Rosenvinger ellers benytter 
deres respektive vabener som seglmo
tiv19). Det er sa meget mere pafalden
de, som den eneste kendte benyttelse 
af dette segl forekommer pi et doku
ment, hvor de to medbeseglere, hans 
far Henrik Mogensen og hans bror 
Mogens Henriksen, begge besegler 
med Rosenvinge-vabenet. Forklarin
gen er maske en fornemmelse af, at 
han som antagelig yngste s\6n, og n\6d
vendigvis en meget ung mand, ikke 
kan benytte familievabenet pa lige fod 
med de to a:ldre sla:gtninge. Senere 
hen, 1582, vides han dog at have an
vendt et segl med Rosenvinge-vabenet 
(Thiset, F XXXIV, 5). 

Man kan nu sp9>rge, hvorfor disse 
to adelige familier har brugt boma:r
ker, nar de dog havde deres mere im
ponerende, adelskabsmarkerende va
ben er. Svaret ligger i anvendelsens ka
rakter; man har ikke ladet gravere sa
danne, forholdsvis indviklede vabener 
i alt husgerad af tin og tra:, mens der
imod boma:rket med sine enkle streger 
uden st\6rre besva:r har kunnet ind
ridses af hvem som helst. Bortset fra 
exemplet Villum Henriksen er alle 

a. b 
4. a. Boma:rke for radmand J!,!rgen Niel · 
sen Vigh (.boskabslisten c 1557). b. Bo
ma:rke for smed Anders Hansen pa segl 
1. oktober 1591 og 8. november 1592 
(Lanclsarkivet. Helsing!,!r radstuearkiv. 

Breve pa pergament). 
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5. Hans Schliffuers segl fra 1525 og Jacob 
Fectils fra begyndelsen af 1600·tallet. Ef
ter Einar Bager: Med Penna och Ritstift, 

p. 61 (Maim!,! 1947). 

gruppens boma:rker overleveret i den
ne anvendelse (Rasmus Madsen falder 
som ikke-adelig udenfor i denne for
bindelse). 

Det turde efter ovenstaende va:re 
givet, at selvom der for en adelssla:gt 
kendes et vaben, kan der samtidig me
get vel existere et familieboma:rke, an
vendt ved ejendomsma:rkning af ja:v
nere genstande. Som na:vnt i indled
ningen tra:nger forholdet i h\6j grad 
til yderligere belysning. 
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Al/lill TØnnesen 

tilsvarende ser man, at rådmand Ras
mus Madsen benytter sin hustru, Ka
rine Pedersdatters arvede bomærke. 

Endvidere må det bemærkes, at Vil
lum Henriksen (Rosenvinge) fØrer bo
mærket i sit segl, mens såvel Lillie
feIder som Rosenvinger ellers benytter 
deres respektive våbener som seglmo
tiv19). Det er så meget mere påfalden
de, som den eneste kendte benyttelse 
af dette segl forekommer på et doku
ment, hvor de to medbeseglere, hans 
far Henrik Mogensen og hans bror 
Mogens Henriksen, begge besegler 
med Rosenvinge-våbenet. Forklarin
gen er måske en fornemmelse af, at 
han som antagelig yngste sØn, og nØd
vendigvis en meget ung mand, ikke 
kan benytte familievåbenet på lige fod 
med de to ældre slægtninge. Senere 
hen, 1582, vides han dog at have an
vendt et segl med Rosenvinge-våbenet 
(Thiset, F XXXIV, 5). 

Man kan nu spørge, hvorfor disse 
to adelige familier har brugt bomær
ker, når de dog havde deres mere im
ponerende, adelskabsmarkerende vå
bener. Svaret ligger i anvendelsens ka
rakter; man har ikke ladet gravere så
danne, forholdsvis indviklede våbener 
i alt husgeråd af tin og træ, mens der
imod bomærket med sine enkle streger 
uden større besvær har kunnet ind
ridses af hvem som helst. Bortset fra 
exemplet Villum Henriksen er alle 

a. b 
4. a. Bomærke for rådmand Jørgen Niel · 
sen Vigh (.boskabslisten c 1557). b. Bo
mærke for smed Anders Hansen på segl 
1. oktober 1591 og 8. november 1592 
(Landsarkivet. Helsingør rådstuearkiv. 

Breve på pergament). 
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5. Hans Schliffuers segl fra 1525 og Jacob 
Fectils fra begyndelsen af 1600·tallet. Ef
ter Einar Bager: Med Penna och Ritstift, 

p. 61 (MalmØ 1947). 

gruppens bomærker overleveret i den
ne anvendelse (Rasmus Madsen falder 
som ikke-adelig udenfor i denne for
bindelse). 

Det turde efter ovenstående være 
givet, at selvom der for en adelsslægt 
kendes et våben, kan der samtidig me
get vel existere et familiebomærke, an
vendt ved ejendomsmærkning af jæv
nere genstande. Som nævnt i indled
ningen trænger forholdet i hØj grad 
til yderligere belysning. 
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190. 



8) Landsarkivet for Sjrelland m. m. Hel
singf.')r kirkeinspektionsarkiv. S. Olai 
kirkes regnskaber. 

9) Landsarkivet for Sjrelland m. m. Hel
singf.')r byfogedarkiv. Skifteprotokol
1592-1598, fol. 666 f.

10) Helsingf.')r skifteprotokol 1599-1603,
fol. 7 b-10 b. 

Il) S. Olai kirkes regnskab 1598: 7. sep
tember ringedes de små. klokker for 
Heming Jonsens hustrus broderbarn. 

12) For fuldstrendighedens skyld skal det
nrevnes, at der haves underretning
om yderligere to Sfi)nner af Jfi>rgen
Hansen, begravet fra S. Olai hen
holdsvis 28. december 1575 og 3. ja
nuar 1576 under en pestepidemi i
Helsingf.')r.

13) Landsarkivet for Sjrelland m. m. Hel
singf.')r rå.dstuearkiv. Breve på. papir
1509-1612.

14) Danmarks Adels Aarbog 1955 II, p.
19-25.

15) Det er denne kvinde, der ved sin dfi)d
1571 (begravelsen på S. Olai kirkegå.rd
bekostedes af renteskriver Niels Pe
dersen i Kf.')benhavn) efterlod sig syv
(eller seks?) kalke med diske samt

Bommrher og Udstilling 

nogle bf.')ger »hvilke Graa-Munkene .. 
hende antvordet udi Gemme og For
varing«. Se· Laurits Pedersen: Hel
singf.')r i Sundtoldtiden II, p. 191 
(1929); Johs. S. Dalsager: Helsingf.')r 
almindelige Hospitals Historie, p. 
26-27 (1941); samt Danmarks Kirker. 
Frederiksborg amt, p. 144 og 537 
(1964 f.). 

16) At det ikke videre srerprregede navn
jfjrgen Hansen virkelig reprresenterer
en Lilliefeld, ses af hans placering i
listerne, der på samme må.de som 
skattemandtallene (se note 17) er op
delt på byens fire »fjerdinger«, og
hvor han i begge tilfrelde optrreder i
I. »fjerding«. I skattemandtallene fin
der man ham her i den !ange periode
1556-1593 som den eneste af dette
navn, og på samme plads efter hans
df.')d enken Thyre.

17) Landsarkivet for Sjrelland m. m. Hel
singjilr rå.dstueark. Kremnerregnskaber.

18) Landsarkivet for Sjrelland m. m. Hel
sing!ilr byfogedarkiv. Tingbog 1554-
1555, fol. 11 a.

19) Jfr. Thiset: Danske adelige Sigiller,
forord p. VI-VII.
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