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Siden viser nogle af de store summer, der tilfod kongen fra Øresundstolden.
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Indledning
Kronborgs fabrikker, Gethuset, Hammermøllen og
Kobbermøllen
En inspirerende artikel om "Christian 4.s flåde 1588-1660" af
Niels M. Probst førte os på sporet af et for de fleste helsingoranere helt ukendt fænomen, Gethuset i Helsingør, og den
kendsgerning, at der i samme gcthus blev produceret kanoner
på Christian 4.s tid. Tegninger af de finest udførte kanoner i
artiklen dokumenterede, at kanonstøberne Hans Wulff Entfelder og Hans Kemmer havde støbt kanonerne i Helsingør. Det
stod ganske enkelt indstøbt på kanonerne. Unægtelig noget, der
kunne pirre vores nysgerrighed. Intet, absolut intet i Helsingør
i dag, end ikke et gadenavn, fortæller noget om, at der på hjør
net af Kongensgade og Set. Annagade engang for 400 år siden
lå en stor, kongelig industriel virksomhed, hvis betydning som
arbejdsplads i Helsingør sammen med to møller i Hellebæk ikke
siden er blevet overgået, når lige undtages Helsingør Skibsværft
200-300 år senere. Vi blev i artiklen også opmærksomme på,
at oplysninger om Gethuset, Hammermøllen og Kobbermøl
len kunne findes i Kronborgs Fæstningsarkiv, og at kanonerne,
der var støbt i Helsingør, detaljeret var beskrevet af Otto Blom,
selv tidligere artilleriofficer, i flere artikler og bøger fra slutnin
gen af 1900-årene. Endelig blev vi opmærksomme på, at der i
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Arkiv i den nuvæ
rende Hammermølle 3 km nord for Helsingør fandtes et uddrag
af dette fæstningsarkiv, afskrevet af lokalhistorikeren Otto Va
lentin i 1960’erne. Det blev for os indledningen til fem års be
skæftigelse med Christian 4. og hans kanonstøberi, kort sagt et
dyk ned i 40 år af Kronborgs Fæstningsarkiv, Øresundstoldcns
udgiftsregnskaber samt Kancelliets Brevbøger og i Kronborgs
meget omfattende lensregnskaber. Vi har opsøgt alle de steder,
hvor der findes kanoner eller kirkeklokker, som er støbt i Hel
singørs Gethus. På museer, ved mindesmærker, på kirkegårde
og i meget utilgængelige kirketårne fra Akershus i Norge til
Asdal i Vendsyssel samt i kirketårne på Sjælland, Skåne, Halland
og i Bohuslen. Vores undersøgelser har desuden ført os fra Hel
singør og Hellebæk til Vardø i Nordhavet samt Bohus, Varbcrg
Krwbm^ fabrikker, < bl huset, I /ammernh'llen
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og Kalmar i Sverige. Vi er taknemlige for den store hjælp, som vi
har faet af dr.phil. Ole Degn, Kristian Lyng, Helsingør, oberst og
tidligere slotsforvalter på Kronborg John Zilmer, Jonna Gustavsson Nielsen, Helsingør, arkivar Bjørn Westcrbeek Dahl, cand.
mag. Kaspar Andreas Jørgensen, arkivar ved Horsens Byarkiv Bo
dil Møller-Knudsen og ikke mindst vores ægtefæller Emmy BillJessen og Steen Hvass. En særlig tak til de to historiske forenin
ger Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening og Frederiks
borg Amts Historiske Samfund og især Helsingør Kommunes
Museer, der alle fra starten af har troet på vores projekt.
Artilleriets udvikling fra 1400- til 1800-årene er indgående
beskrevet af andre forfattere og eksperter på det felt. Det er
ikke vores hensigt at optræde som eksperter i artilleriets tek
niske udvikling, men alene at beskrive en 400 år gammel virk
somhed en af Danmarks ældste industrier, dens produktion,
personale, leverandører, Kronborgs Arkeli og de Helsingørborgere, der leverede arbejdskraften. Oplysninger omkring tek
niske forhold som kaliber, kuglevægt m.m. er kun medtaget som
yderligere beskrivelse af kanonerne, der blev støbt i Helsingørs
Gethus. Interessant til belysning af virksomhedens produktion
er vægten af det indleverede skyts og metal samt vægten på de
udleverede færdige varer. Netop det, som var det væsentlige for
kanonstøberens afregning (se bilag). Men inden vi går over til at
beskrive oprindelsen til og forudsætningerne for et kanonstøberi
i Helsingør i 1600-årene skal vi på en tur med den 22-årige kong
Christian 4. i 1599 til Vardøhus, rigets nordligste fæstning, belig
gende ved Barentshavet et stykke over den 70. breddegrad.

Kongens rejse til Norges yderste egne
Den 17. april 1599 stævnede den 22-årige konge ud fra Køben
havns havn på flagskibet Victor i spidsen for en eskadre på 8 or
logsskibe på vej til Vardøhus i Nordnorge. Rejsen skulle derfra
gå mod øst langs Murmanskkysten ved det nordlige Rusland:
Adelsmand og lensmand Børge Trolle var kaptajn på Gideon,
Alexander Durham på Josaphat, Heluf Daa på Raphael, Kield
Baad på St. Michael, Hans Simens på Hvide Due, Jens Jørgensen
på Hector og Peder Veile på Papegøjen. Chefen for eskadrens
nyeste skib, Victor, var kongen selv.

14
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Kongen havde selv udvalgt de skibe, som skulle deltage. De
var kendt for deres gode sejlegenskaber og kraftige artilleri.
Formålet med togtet var at rense "Hans Kongelige Majestæts
strømme for sørøvere, fribyttere og andre", som sejlede nordøst
om Vardø uden at betale told eller indløse søpas. Over for de
europæiske lande var den dansk-norske armadas optræden en
kraftig markering af, hvem der havde herredømmet over søter
ritoriet.
Vi kender kongens sørejse, der varede 3 måneder, fra to rejse
skildringer. To herlige dagbøger, der med næsten enslydende
tekster blev ført af kongens nære medarbejder dr. Jonas Carisius (1571-1619), sekretær i Danske Kancelli, og lensmand Sivert
Grubbe (1566-1636). Sandsynligvis har de to dagbogsførere faet
besked af kongen selv på at føre dagbøgerne, i hvert fald sup
plerer de hinanden rigtig godt.
Kongen\ rejse til Norges vde^ste egne

|

Den 17. april 1599stævnede Christian 4. pd flag
skibet Victor ud fra Køben
havns havn i spidsen for
en eskadre pd 8 orlogsskibe
pd vej til Norges yderste
egne. Turen gik fra Vardohus, verdens nordligste
fæstning, videre til Kildin
og Olena pd Munnanskkysten i Nordrusland.
Kortet af Gerade de Lade
fra 1593 kunne være brugt
pd rejsen.

15

Efter Kronborg varflådens
næst c stop Flekkero ved
den sydnorske skærgdrdskyst. Her opholdt en del
af den danskeflade sig i
vinterhavn fra oktober til
marts.

Den 18. april kl. 10 om formiddagen kom den lille flåde efter
at have ligget for anker ved Hven til Kronborg, hvor den i tæt
tåge nær var kollideret med nogle fremmede skibe. I al hast kas
tede man anker. Ni kanoner og alle musketter blev affyret med
løst krudt, og fra slottet blev der svaret med lige så mange skud.
Kongen drog derefter til slottet med en esping - en skibsjolle og klokken tolv kom han tilbage udrustet med 3.000 blikpatro
ner, som han fik af lygtemager Jochum Væver, inden han sam
me dag kl. 2 under salut fra Kronborg på Victor afsejlede mod
Ishavet efterladende rigets kansler til at styre Danmark i sit eget
fravær. Den 22. april, da skibene var nået til Flekkerø i Sydnorge,
udnævnte kongen sig selv til general-kaptajn over skibene, og
der blev indført dødsstraf for dem, som herefter titulerede ham
andet end netop “generalkaptajn". Skibet Victor blev derefter
udråbt til admiralskib. Vicckaptajn var den senere rigsadmiral
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Mogens Ulfeldt, der året efter udnævntes til lensmand på Kron
borg.
Ingen kunne være i tvivl om, at dette var et fantastisk togt.
Det skulle markere den danske konges magt over Nordhavet, og
i fremtiden skulle værnet mod svenskerne styrkes. Opsynet med
rigets kyster og have skulle øges; de skulle holdes frie for fribyt
tere og andre, der plyndrede de søfarende. Det skulle samtidig
stadfæste den danske konges myndighed over fiskeriet i Vester
søen. Man ville kontrollere, om englændere, hollændere eller
andre fremmede uden pas og tilladelse fra kongen fiskede i disse
farvande.
Efter et par dage forlod den lille flåde Flekkerø, hvorefter den
sejlede direkte til Vardø ved Barentshavet. Allerede i 1580 havde
kongens far besluttet, at der skulle sendes to veludrustede skibe
og to galejer til Vardøhus med mindst 500 mand. De skulle ligge
der med det formål at “afværge russernes indfald og at opbringe
de engelske og hollandske skibe, der sejlede paa Rusland”. Men
ekspeditionen blev afblæst på grund af uroligheder i Europa. Nu
var det så sønnen, der selv begav sig ud på rejsen med samme
formål - en rejse, der bestemt ikke blev nogen lystsejlads. Kon
gen selv var vant til havet og søstærk, men hans bror hertug
Ulrik, der også var med på rejsen, led søsygens kvaler, ligeledes
Sivert Grubbe, der i sin dagbog fortæller om livet på skibene.
Da flåden, på hjemturen, til sidst nåede Kronborg, slutter Sivert
Grubbe sin beretning i dagbogen med ordene: “Guderne give, at
jeg aldrig mere kommer til søs”! Guderne har ikke hørt ham, for
han måtte hele tre gange med kongen på togt. Men også skibs
præsten mester Anders udtryktc ved en lejlighed, hvor kongen
ikke var til stede, besætningens almindelige opfattelse af togtet:
“Vi er ikke rigtig kloge, at vi har forladt årets mildere tider og
givet os til at fare om i disse kolde og gyselige steder”. I øvrigt
opbragte den lille flåde to engelske skibe under Vardø, hvis last
blev beslaglagt. Det forårsagede stor irritation hos dronning Eli
zabeth, men sagen blev senere afgjort ad diplomatisk vej.
Under sejladsen fra Vardø mod øst forbi Kildin til den rus
siske havn Oltin stødte man på yderligere to engelske skibe.
De blev taget som priser (beslaglagt) og indlemmet i eskadren.
Efter at have besøgt flere små havne på vejen mod øst til den
gamle grænse mellem Norge og Rusland begyndte eskadren

rqsr h/vdeisie

egne
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Den ene af rejsens dagbogskrivere dr. Jonas Carisius (1571-1619) boede til
leje i Øresundstolderens
gård, Stengade 76 i Helsingor. Han var sekretær
og sagsbehandler i Tyske
Kancelli, uddannet ved
eu ropæiske u n iversiteter,
kongens rådgiver og ch
af deJlittigste rejsende
gesandter.
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hjemrejsen den 26. maj. På vejen tilbage til Vardø opbragtes
yderligere tre hollandske skibe.
På hjemrejsen lagde flåden den 21. juni ind til Bergen, hvor
der afholdtes herredag eller retterting, ganske efter planen. Den
23. juni indbød kaptajnen (kongen) alle adelsmænd, som havde
været med på rejsen, til et gilde i apoteket. Beværtningen var
svær. De vakreste piger fra Bergen var til stede, der blev danset,
og alle var glade over at være tilbage. Efter at have drukket tæt
og danset, slog de deltagende mænd til slut alle apotekerens vin
duer i stykker. Senere sørgede de for, at alles våbenmærker, også
kaptajn Christian Frederiksens, blev indsat i vinduerne igen til
erindring. Den 25. juni blev der som afslutning på endnu en fest
med skuespil fremført af garperne - de tyske købmænd - affyret
et fyrværkeri på Raphael, hvor Henning Gøje blev forbrændt.
Om det beretter Jonas Carisius, at "Henning Gøje blev så for
brændt, at han i tre dage henlaa blind i sin seng". Ganske vist
blev han helbredt, men straks efter fik han podagra og måtte
holde sengen, til de nåede København.

|

Dagen efter holdt borgmestrene, lavmændene og rådmændcne et stort gilde for kaptajnen på rådhuset. Når kaptajnens
skål blev drukket, eller han selv udbragte en skal, blev tre ka
noner affyret. Carisius er mest detaljeret. Han fortæller, at Bergens borgmestre og råd havde kongen som gæst. Sammen med
hele borgerskabet tog de imod ham iført rustninger. Foran råd
huset havde de stillet ni halvkartover op, som denne dag blev
affyret med løst krudt eller småkornet kramkrudt. To af deres
bøsseskytter blev skudt ihjel af en ladestok (som Sivert Grubbe
beretter: Man havde glemt at tage ladestokken ud af kanonen!).
Den 27. juni var hans majestæt gæst på bryggen i garpernes kom
pagnihus. Heller ikke her manglede der nogen ting af det, som
skulle til for at opvarte hans majestæt på det allerbedste. Uden
for huset havde de 12 store kanoner, som der blev skudt med
både tit og ofte, mens banketten varede, og her blev også danset.
Efter opholdet fortsattes rejsen hjem, og man nåede Kron
borg den 13. juli. Her blev skibene i nogle dage. Den 20. juli
nåede de endelig hjem til København.

Christian 4.s flåde
Den danske flåde rådede over 47 enheder ved Christians tron
bestigelse i 1588. De fartøjer, som var med på kongens Nordkaprejse, var vel udrustet med skyts. Det, som gjorde en rejse
til så fjerne egne som Ishavet så nødvendig, at kongen personligt
måtte være til stede, var, at Christian 4. som sine forfædre be
tragtede hele Nordhavet som et dansk-norsk indhav med den
deraf følgende ret til at opkræve told af den engelske og hol
landske handel med russerne over Arkhangelsk og Hvidehavet.
Ligesom Øresundstolden gik tolden fra de nordenfjordske egne
direkte i kongens egen pengekasse. Men kongen var især nervøs
for, at den stigende brug af forbindelsen med Rusland nord om
Norge ville reducere Øresundstoldcn. Den told der havde gjort
ham til en af Europas rigeste fyrster. Det hjalp dog, at englæn
derne reelt havde anerkendt det danske overherredømme.
Nye stridigheder i et område langt mod nord ved Barentshavet, der aldrig tidligere havde været inddraget i den dansk
svenske magtkamp, aktualiserede rejsen. 1 1595 havde Rusland
og Sverige delt områderne ved det nordlige Ishav mellem sig, så
ledes at Sverige fik adgang til havet. Derefter var det svenskernes
Christian d.s fLidc
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agt at indkræve skatter af de samer, der var på stadig vandring
i hele området. Men vigtigst var det, at svenskerne ønskede at
opkræve skat helt over til Lofoten. Det ville betyde, at Danmark
mistede kontrollen over den voksende søtrafik til den isfri russi
ske havn Arkhangelsk, der lå i den inderste del af Hvidehavet, og
over hele det rige fiskeri og den voksende hvalfangst i Nordha
vet. På den måde blev nordhavsområdet et politisk og strategisk
brændpunkt.1
Undervejs må det have stået klart for Christian 4., at bestyk
ning af flådens største og fornemste orlogsskibe, dels handels
skibene i koffardi, alle skulle udrustes med moderne tidssva
rende artilleri ikke kun i krigstilfælde, men også i fredstid som
konvojerende skibe ved handelsflåden.
Alle norske historikere er enige om, at Christian 4.s indsats
i Finmarken endte med et positivt og lykkeligt resultat, men
konflikten i området har været stærkt undervurderet i dansk og
svensk historieskrivning. Ved sin interesse for forholdene i nord
slog Christian 4. de svenske kongers planer om at rykke frem fra
indlandet og til det, de kaldte Vestersøen. Det dansk-norske moI

Indledning

narkis maritime styrke blev afgørende i konflikten om suveræni
tet over Nordatlanten og landområdeme ved de nordlige bred
degrader, og Sveriges opgivelse af planerne om at tilrive sig den
nordnorske kyst blev en bestående sejr for kongen. Christian 4.s
sikring af Nordnorge, ved freden i Knærød i 1613 efter Kalmar
krigen, var langt vigtigere end tabet af Jämtland og Härjedalen
i 1645. Christian 4.s offensive udenrigspolitik kan ikke forstås,
uden at man medtager kampen om Nordkalotten, Ishavet og de
nordlige handelsveje?
I 1617, mange år efter, at Nordkapeventyret var slut, skrev
Helsingørslagteren Tue Jensens i sin dagbog, at man ved Helsin
gørs havn sænkede "det store skib Gideon”, netop et af dem, der
havde været med Christian 4. ved Nordkap. Det blev "fyldt med
sten” og sænket. Masterne må fremdeles have været over van
det, for mens dette skete i juli, sprang en af kongens bådsmænd
den 4. august fire gange fra råen på det samme skib.

Kapitel 1:

Anlæggelsen
af fabrikkerne
ved Kronborg

Dansk orlogsskib liggende jbr anker. Detalje jra svensk fo’stningskort overøresund 1685.

Sammen med byggeriet
af våbenfabrikkerne i
Helsingør og Hellebæk
begyndte kongen byggeriet
af Arsenalet - Tøjhuset
og Tøjhushavnen. Til
vatstreses Tøjhuset med
kanonane foran, til højre
proviantgården med Jlådens fødevarefør råd. Det
kongelige bryghus til ven
stre for Tøjhuset blevførst
opført i 1618 i baggrun
dat til højre ses Køben
havns Slot. Prospekt efter
Johan van Wijks maleri
fra omkring 1611.

Kongen som iværksætter
Året efter hjemkomsten fra Nordkap, altså i 1600, oprettede
Christian 4. sine fabrikker i Helsingør og Hellebæk. Tilsam
men en våbenfabrik, der skulle skabe grundlag for en styrket
krigsmagt og en aktiv udenrigspolitik og tjene til beskyttelse af
de fa år efter oprettede handels- og manufakturvirksomheder i
Tugt- og Børnehuset i København. Rigets finanser styredes fra
Rentekammeret (kaldet Renteriet), som var det centrale forvalt
ningsorgan, hvad angik rigets indtægter og udgifter. Dernæst
var der kongens personlige pengekasse, hvori indgik indtægter
fra Øresundstolden og told fra de nordenfjordske norske egne
- den kaldtes i enevælden for Partikulærkassen. Lensmændene
forvaltede kronens ejendomme, lensslottene og de tilhørende la
degårde, og deres lensregnskaber blev sendt til Rentekammeret
til revision. Takket været en lensreform var kongen i stand til at
finansiere en udbygning af fæstningssystemet langs grænsen til
Sverige. Dertil kom anlæggelsen af Arsenalet (Tøjhuskomplek
set) i København, et af de største havneanlæg af sin art, der blev
bygget i Europa, kun overgået af Venedig og Genova. Tilsam
men skulle Arsenalet, værkerne, en stærk flåde samt fæstninger
med arkeli og veludrustet artilleri styrke grundlaget for opgøret
med Sverige, “den onde nabo”. Den største opgave, den danske
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flåde kunne forudse at blive pålagt, var netop udkæmpelsen af et
slag med den svenske flåde.
Flåden betragtede kongen som sin personlige ejendom. Lige
som grænsefæstningerne og slottene hørte den til de regalier,
som kongen overtog ved sin kroning.' Flåden, som Christian 4.
havde arvet efter sin far, var stor, men for perioden fra 1588 til
1613 gjaldt det, at den i begyndelsen formindskedes, såvel totalt
som i forhold til den svenske flåde, for først hen imod udbrud
det af Kalmarkrigen i 1611 at komme op på samme niveau som
i 1588. Sandsynligvis har kongen med hård hånd kasseret gamle
skibe, inden han tog fat på byggeriet af nye skibe, og det skete
først i tiden op til 1610, hvor den danske orlogsflåde kom op på
30 orlogsskibe. Der var dog stadig et godt stykke vej op til den
svenske flådes 60 skibe. Imidlertid var de fleste svenske skibe ret
små, og nøjes man med at regne skibe på over 500 tons med, var
de to flåder i 1610 næsten lige store.4

Kobbertold, krigsbytte og konfiskeret skyts i 1400- og
ISOO-tallet
Som baggrund for kongens oprettelse af endnu et kanonstøberi i
Danmark, ud over det eksisterende i København, må man se det
synspunkt, at kongen betragtede skib og artilleri under et - som
et våbensystem - og efter sin hjemkomst fra Nordlandsrejsen
må han have haft det ønske, at der i løbet af de næste år skulle
bygges nye skibe, og at de skulle armeres med færre, men krafti
gere kanoner i stedet for mange mindre, uensartede stykker. Det
artilleri, som Christian 4. overtog, bar præg af en produktion,
der konstant havde manglet råvarer til støbning - dvs. bronze.
Derfor havde produktionen ikke været større, end at den kunne
klares på et enkelt støberi i København. Materialer til skytsfrem
stillingen havde man så vidt muligt skaffet inden for rigets græn
ser. Det var gamle, udtjente kanoner, klokker og køkkentøj, især
fra orlogsflåden, som blev omsmeltet.
Allerede fra 1470'erne hørte der til den særlige lastetold i
Sundet en afgift på salt, vin og kobber, delvis betalt i naturalier.
En særlig kobbertold blev endvidere opkrævet fra 1537 som en
afgift pr. læst ungarsk kobber, der via Danzig fragtedes til Vest
europa.5 Øresundstolderen Peder Hansen beskrev den særlige
kobbertold i 1547, da han overtog embedet efter sin far.
Kebbcri^ld, kn^bvltc
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Kronborg, Helsingør og
l Imnmermøllen. Mellem
slottet og mollerne ligger
l^ppegrunden, 1,5 sømil
nordvest for Helsingør. 2
sømil sydøst for Helsingør
ligger grunden Disken
og længst mod syd Hven.
Søkort fra 1699.

Vedligeholdelse af skytsbeholdningerne kunne man i 1500-årene desuden klare med køb af skyts fra udlandet eller skyts taget
fra opbragte fremmede skibe. Der blev også købt klokker i ud
landet med nedsmeltning for øje. Fæstningerne og Tøjhusets

nødvendige beholdninger kunne også opretholdes takket være
det nyopfundne engelske støbejernsskyts, som var billigere end
bronzeskyts. Endelig må en stor mængde skyts i de foregående
århundreder være kommet til beholdningerne som krigsbytte.
Således erobrede man under felttoget mod Ditmarsken 1559 i
alt 108 stykker skyts, som sandsynligvis blev nedsmeltet med det
samme. Under syvårskrigen 1563-70 erobredes en stor mængde
skyts fra Sverige." Krigens første og største bytte var 61 stykker,
der blev taget ved erobring af Elvsborg ved Göteborgs udmun
ding i september 1563.
Lige siden 1400-tallet havde man også konfiskeret skyts fra
nogle af de udenlandske skibe, der passerede Helsingør. Den
praksis ophørte efterhånden, ikke så mærkeligt - på grund af
fremgangsmåden. Skibe, som havde forset sig mod paspligten,
eller kaperskibe i Nord- og Østersøen måtte af med skyts. En
delig var der også i Tøjhusets beholdning skyts, som var givet
som gave til kongen. Tyske, hollandske og engelske købmænd
var leveringsdygtige i salpeter, krudt, kugler og forskelligt ma
teriel til skyts og ikke mindst kobber og ru-kobber. Indenrigs
skulle der også indsamles malm. Allerede i Frederik l.s urolige
regeringstid, nemlig i 1528-29, fandt den første og største stats-

Hans von Kniepers
tegning af Helsingør ea.
1582. Orlogsskibet længst
til venstre er vagtskibet,
der hele sommerhalvåret
Id pd Helsingør red også
truende ud, med en stor
besætning. Skibet forte
en oriogsvimpel i loppen,
lit mindre skib saluterer.
Vagtskibet skulle holde
opsyn med allefartøjer og
bade i Sundet ogforhindre
toldsvig. Trykt i Braun og
Hogenberg, Verdensbyer.
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lige klokkekonfiskation sted. Resultatet blev en samlet vægt af
kobbermalm på 375 tons.7 Set fra kongens side var klokkeind
samlingen en god forretning. Begejstringen hos menigheder og
præsteskab var nok til at overse, men til glæde for dem skulle der
gå 70 år, før en ny klokkekonfiskation under Christian 4. fandt
sted i 1601-02.

Behovet for to kanonstøberier
Alle initiativer angående skytsfremstillingen var kongens. Men
han rådførte sig med arkelimesteren, idet det afgørende var,
hvor stor beholdningen af skyts var på Tøjhuset. I 1500-årene
havde der ikke fundet nogen større produktion af skyts sted,
nu var situationen imidlertid en anden med Christian 4.s nye
kanonstøberi i Helsingør. Den beholdning af skyts, som Chri
stian 4. havde overtaget fra Frederik 2., var uhomogen, og af
den samlede beholdning på godt 1.000 kanoner var kun de 200
bronzekanoner og af dem kun 29 af den kraftige kartovetype.
Danmarks arsenal af al den slags skyts var for lille, og samtidig
med at kongen iværksatte de helt nye produktioner af skyts, var
han allerede lige efter sin tronbestigelse gået i gang med at opfyl
de vådområdet bag Københavns Slot. På det inddæmmede areal
anlagdes Tøjhuset og den parallelle bygning, Proviantgården (til
hærens og flådens forråd), på den anden side af en indre havn.8
Bygningerne stod færdige i 1604.
Flåden var rigets vigtigste forsvar, som kongen nu ville ud
styre med omorganiseret og moderne skyts. Dens opgave var
som nævnt både at beskytte den blomstrende udenrigssøfart
under dansk flag, hævde kronens overhøjhed i rigets territorial
farvande samt forsvare den danske konges overhøjhed over pas
sagen nord om Norge, Dominium Maris Septentrionalis (Herre
dømmet over Nordhavet ved den halvfjersintyvende bredegrad)
- som mange stadig mente var nordøstpassagen til Indien og det
fjerne Kina, et alternativ til den lange tur syd om Afrika.
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Rotgietcre i Københavns kanon- og klokkestøberi:
Gert von Merfelt....................................................................

-1587

Borchardt Qvelckmeier..........................................................1588 - 1613

Hartvig Qvelckmeier............................................................. 1614- 1616

Rolf Borchardtsen.................................................................. 1619 -1624
Felix Fuchs.............................................................................. 1626- 1637

Claus von Dam...................................................................... 1638 - 1655
Hans Meier.............................................................................. 1655- 1669

Støberiernes første store produkt blev den store serie af kanontyperne “de Gamle Konger’’ på 100 stykker med henholdsvis
50 stykker i hvert gethus (se kap. 6). Førhen havde det været
sådan, at større serier blev støbt, når behovet for en ny tilførsel
af skyts til orlogsflåden og fæstningerne havde meldt sig. Men
i 1500-årene var der ikke meget behov for at støbe nyt skyts.
En kanons brugbarhed afhang nemlig ikke af dens alder, men
af, hvor mange gange den havde været affyret. Der havde heller
ikke været tale om, at man tilstræbte at give skytset et ensartet
præg ud over det, som var fastlagt i, at man målte dobbelte, hele
og halve kartover samt slanger trekvarte m.m., men hver kanon
var et produkt i sig selv og som sådan enestående.
Kanonstøberiet i København havde siden 1536 været indret
tet i Sankt Peters Kirke, der var blevet inddraget af kronen ved
reformationen. Kirken fungerede som støberi indtil 1586, hvor
også støberiet af klokker naturligt nok fandt sted. Da kongen i
1600 lod serien “Apostelstykker“ - metalkanoner, der skød 12
pund, hver med en apostel på forstykket - støbe hos Borchardt
Quelkmcyer, må den begyndende pladsmangel have vist sig.
Med det langt større projekt - støbning af kongeserien med de
hundrede 14 pundige kanoner - De Gamle Konger, som kongen
bestilte i 1602 hos Quelkmeyer i København og Entfelder i Hel
singør, må der være blevet behov for langt større værksteder.
Støberiet i Sankt Peter var flyttet til det nedlagte Sankt Clara
Kloster, Fransiskaner-nonneklostret i Sværtegade-/ Pilestrædekvarteret, som var Københavns yngste kloster. Om nonnernes
forladte bygninger ved vi, at der udover den enskibede kirke, der
var nordfløjen i klostret, også var en vest- og østfløj og muligvis
en sydfløj, og at hele anlægget var omgivet af en mur. Her må
forholdene have været væsentlig bedre end i Sankt Peter, og måHchevd fer
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Prospektet viser øresundsbyerne og den store trafik
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ske var det her, alle 50 Gamle Konger blev støbt - før støberiet
igen i 1606 måtte flytte. Da var forholdene atter blevet for små.
En ny bygning til støberiet blev nu opført ud til Pilestræde, mu
ligvis også med møntværksted. Samtidig blev det gamle kloster
kompleks nedrevet. Først i 1671 blev et stort gethus bygget på
Kgs. Nytorv. 1 1757, hvor man savnede de tekniske muligheder
for udboring af de svære kanoner, flyttede virksomheden til Fre
deriksværk i Nordsjælland, hvor man fik vandkraft fra Arresø.
Bygningen i København blev i 1773 overladt til det nyoprettede
artillerikadetinstitut. I 1872 blev den imponerende bygning revet
ned for at give plads for det nuværende Kongelige Teater. Regn
skaberne fra det københavnske støberi eksisterer ikke, men en
række af leverancerne kan følges i rentekammerets tegnebøger,
hvori rentekammerets personale optegnede tvivlsomme poster
fra de regnskaber, som de fik til revision, heriblandt tøjhusregn-
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skaberne. Her findes også en afregning med Claus van Dams
enke, hvori en række Gamle Konger nævnes.9

De nye våbenfabrikker under Kronborg
Samtidig med byggeriet af det Nye Tøjhus i København fra 1598
til 1604 skabte Christian 4. metalværkerne ved Helsingør og
Hellebæk. Værkerne i Hellebæk blev den største industri på den
tid og den eneste, der videreførtes helt op til moderne tid.
Kronborgs strategiske beliggenhed og opkrævningen af “tol
den i Sundet” var de fysiske og økonomiske forudsætninger for,
at kongens våbenfabrikker kunne arbejde. Årsagen til, at kongen

ønskede et nyt støberi, var som sagt, at kanonstøberiet i Køben
havn, i Sankt Klara Kloster - hvor stykkestøberen også havde sin
private bolig - har været for lille til alene at klare den meget sto
re opgave at støbe den store serie af ensartede kanoner til flåden
og de danske fæstninger, som nu bogstaveligt var i støbeskeen.10
Arbejdet med at bygge Frederiksborg Slot var begyndt lige ef
ter 1600, hvor kongen lod Frederik 2.s gamle slot næsten nedrive
og i løbet af de næste to årtier rejste Nordens største renæssan
ceslot. Slottet blev et enestående prestigebyggeri, en fyrstebolig
af international standard. Modsat Kronborg der, som kongeslot
i løbet af 1630’erne til trods for kongens genopførelse af slottet
helt i sin fars ånd efter branden i 1629 gik en dvaletid i møde, nu
som fæstning og lensmandsbolig, for endelig efter svenskekrigen
1657-60 helt at ændre status til gnensefæstning, med tilknyttet
stor garnison. Ved udgangen af 1600-årene talte garnisonen foruden artilleriet på Kronborg - 900 mand. Fra 1734 fungerede
fæstningen som fængsel for personer idømt fæstningsarrest, de
såkaldte slaver, og i 1785 var slottet ren kaserne for mere end
2.000 soldater, hvor dog kun officererne og underofficerer boede
på selve slottet.

Kapitel 2:

Landskabet i
Hellebæk og
Teglstrup før
fabrikkerne
blev anlagt
Landskabet i Hellebæk og Tegls trup. GI. Hellebækvq og Tegls trupvejen lober mellem de mange soer og damme, som
harajlob i Hellebækken og Horsebækken (Kobberdammen) ned til Molledammen ved Christian 4.s Hammermolle og
Kongetis Molle.

Den kongel ige fis kernes t er
havde retten til fiskeri
i Sortese, dvs. kongens
fiskeri, mens lensmanden
havdefiskeretten i Klare
so. Hverken Sorteso, som
her, eller Klareso indgik i
det kongelige karpefiskeri,
men var vandreservoir og
almindeligt fiskevand med
gedder og aborrer.

Landskabet i Hellebæk og Teglstrup udnyttes
Frederik 2. havde allerede i 1570’crnc i forbindelse med bygge
riet af en stor kornmølle i Hellebæk iværksat en stor rydning af
træer i Teglstrup Hegn og Hellebækskovenc. Han havde også i
Helsingørs bagland indledt gravning af render og damme, der
i flere kilometer lange vandledninger af træ førte vand ind til
Helsingør og til den i løbet af årene 1574-85 ombyggede borg
Krogen til Kronborg. Christian 4. fortsatte disse jordarbejder, før
han kunne påbegynde sin våbenfabrikation. Efter oprettelsen af
møllerne fulgte en stadig vedligeholdelse af render, dæmninger,
sluser og damme. De var en forudsætning for vandføringen i
Hellebækken og den østfor liggende Horsebæk ned til møllerne
i Hellebæk by. Hovedparten af de opstemmede damme gav sam
tidig mulighed for et karpe- og karusseopdræt, der sammen med
dammene inde ved Lundehave - det kongelige lysthus - og dam
mene på byens marker skulle tilgodese det kongelige køkken.
Der blev i 1583 ansat en kongelig bestaltet fiskemester, Jochum
von der Lippe i Kronborg, København og Frederiksborg len, og
4 fiskere. Fiskemesteren skulle holde tømmerværk og grave på
kongens damme, egeposter, bøgerender og fiskeredskaber i god
stand. Han skulle sælge ferske fisk fra lenet på kronens vegne og
gøre regnskab for de fisk, som var fornødne til kongens daglige
"udspisning”. Han skulle passe og pleje samt overvåge fiskeriet i
34
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lenet og desuden lønne fiskere, husmænd og bønder, der boede
ved et fiskevand. Fiskerne boede i de såkaldte fiskerhuse, af hvil
ke et stadig ligger ved GI. Hellebækvej overfor Kobberdammen.
Omkring 1570’crne, længe før Hammermøllen og den første
Smeltemølle i Hellebæk blev bygget til våbenfabrikation, havde
Frederik 2. set behovet for en stor kornmølle i nærheden af slot
tet. Der var også behov for værksteder til bygningsarbejdere,
håndværkere og mandskab, ligesom hoffet på slottet skulle for
synes med brød og gryn. Kongen havde ret og rådighed over alle
de nødvendige naturalier fra skove, søer og vandløb i HellebækTeglstrupområdet og kunne bestemme, hvor dæmninger, møl
ler og værksteder skulle placeres. Landskabet omkring Helsin
gør med de mange små og store moser og vandhuller har på
Frederik 2.s tid ikke været mindre vandrigt, end det er i dag,
snarere mere, og som skov- og hedelandskab har det stærkt ku
perede terræn været temmelig ufremkommeligt.
Flere entreprenører skulle komme til at stå for en total æn
dring af det landskab, som lå omkring Helsingør, Teglstrup og
Hellebæk. 1 sundstoldregnskaberne kan vi følge udgifterne til de
store jordarbejder, men desværre er det ikke altid lige let i for
hold til landskabet i dag at placere forsvundne moser og vand
huller ud fra for længst glemte navne. Vi far dog navnene på
datidens entreprenører: Den første var Svend Graver, dernæst
fulgte Henning Werencke Graver samt hans folk, som alle del
tog i det store jordarbejde. Der kom også folk langvejs fra for at
udføre dæmningsbyggeri for kongen: Jacob Mandtzfeldt, Mar
tin von Cøllen (Køln), Jesper v. Brunssuich (Braunschweig) og
Michil Bager af Haderslev.
Jacob von Mandtzfeldt fik samme år betaling for at udrydde
mosen på hver side af Hellebækgård og “slaa to dæmninger for
samme udløb (for) at drive den strøm som plejer at løbe ned i
stranden inden Mølledammen, og der grave en grav”. Sandsyn
ligvis handler det om vandløbet, der kommer fra Bondedammen,
og som løber videre ned til Mølledammen (Hellebæk Dam).
Henning Graver betaltes samme år for en vanding (sø eller
kanal) ved Ladegården (Teglstrup), der lå over for den nuvæ
rende Hellebæk Avlsgård. Den skulle være 4 alen (2,5 m) dyb
og så bred, som man anviste ham. Han skulle også lave en for
dæmning for den store mose uden for Ladegården og rydde no
get skov, som lå "syd for vejen, som løb fra Ladegården og ind
I.iindshibct i / ItHcbti'k
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Frederik 2. lod flere kyn
dige gravere lede vandet
fra soerne ved hjælp af
dæmninger og kanaler til
Hellebæks Molle, som blev
bygget ude ved Sundet.
Kanalen mellem Sorteso
og Klaresø er stadig meget
tydelig. I bunden af
kanalerne blev nedlagt
træledninger af store
dimensioner.

i vangen (ladegårdsmarkerne) ud imod Hjemlodtz, altsammen
mellem vejen og gærdet, dog ikke egetræerne”. Endelig skulle
Henning kaste et dige, der var tre alen (1,86 m) af (ved) den
sø som kaldes... (desværre har skriveren aldrig skrevet navnet),
som ligger syd for den nye dam, som han tidligere havde lagt
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en dæmning for, uden for den kongelige ladegård for at lave en
sluse, så vandet kunne føres videre til Kongens Mølle.
Dernæst skulle Henning rydde al skov, der stod inden for
Teglstrup Vangs gærde ned til den sti og den bæk, som løber
til Kongens Mølle, og igen skulle der kun stå ege- og bøgetræer
tilbage. Bækken må være Hellebækken, og der fældes godt med
underskov det år, idet kun de store gavntræer bliver stående. Det
drejer sig kort sagt om kultivering af landskabet bag Kongens
Mølle. Henning Graver modtog dette år 65914 daler for nævnte
arbejder.
Endnu et stort gravearbejde udføres i 1576 af Jesper v. Brunssuich og Michil Bager af Haderslev, som også havde ryddet no
get skov i Teglstrups Vang. Den strækning, der tales om, strakte
sig ned mod strømmen og løb til Hjemlodtzgård. Gården kan
have ligget nede ved vandet, og det kan have været dæmnings
byggeri ved Skåninge Dam. En gård, der ligesom Hellebækgård
har ligget i Hellebæk tæt ved kysten, vel sammen med enkelte
fiskerhuse.

Kanalen mellem Sortesø og Klaresø graves
Så er vi fremme i året 1577, hvor Frederik 2. for at fa ledet vandet
fra søerne i Teglstrup Ladegårds Vange ned til Hellebæk lod det
næste større dæmningsbyggeri gå i gang, idet der blev gravet en
dyb kanal fra Sortesø til Klaresø. Underskoven var ryddet, og
Valentin Graver, hvis fulde navn var Valentin von Spangenberg,
samt otte folk gravede vandet af Sortesø, “der ligger ved Tegl
strup”. Valentin skulle også grave en 7 alen, dvs. 4 meter dyb
(grøft eller kanal? ordet mangler), så den løb ned i Klaresø og
skulle være bredest nederst på grunden med to roder (ca. 10 m).
Endvidere skulle der opføres en sluse i samme Sortesø.
Ydermere skulle han skyde en dæmning mellem Sortesø og
den “liung” (lyng), der ligger derved, så vandet ikke går tilbage,
og dæmningen skal være en rode bred og så lang, som Johan
Due har anvist. Desuden skal der ryddes rødder og al den skov,
der står der.
Helt let at følge slagets gang i dæmnings- og kanalgraveriet
er det ikke. Men hovedsagen i det store entreprenørarbejde var,
at vandet skulle ledes fra de øverstliggendc søer, Sortesø og Kla
resø, til søen ved ladegården via Skidendam-Bondedammen og
Kj'id/cn
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Gravstat i Set. Mari#
Kirke øver Hans von Andoiff og hans hustru Ma
rine Peters von Alckmor.
Ifølge kirkens regnskaber
lod "murmesterai sin
husfrue” begrave den 13.
marts i Tyske Kirkes Fra
terhave. Selvfitlgte han
efter dat 21. marts. Pd
stenen ses hans murske,
pensel, vinkel og mejsel.
Gravstenen ftndes i dag
pd Helsingør Bymuseum.

videre i Hellebækken til Kongens Mølle. Et arbejde, der tog 16
dage. Dernæst ryddede man som tidligere hovedparten af sko
ven på stedet, hvor kun de gamle bøge og ege fik lov til at blive
stående. På den måde har området mellem ladegården og korn
møllen ligget friere og mere tilgængeligt for kongens folk i Tegl
strup og Kongens Mølle i Hellebæk.
Et mindst lige så stort dæmningsbyggeri som det mellem Sor
tesø og Klaresø finder sted året efter. Her forhandler lensmand
Johan Due med Valentin Graver om en dam “udi den Store Møl
lehave imellem ladegården og Kongens Mølle imellem tvende
bjerge”. Den skal være 16 roder (o. 50 m) lang og 4 roder (12 m)
bred, og højden fra nederst skal være 13 sjællandske alen (8,2 m),
og han skal fjerne al skov "nederst på grunden”. Der skal laves
38

|

Landskabet

i

Hellebæk og Teglstrup forfabrikkerne blev anlagt

dæmninger på begge sider, så vandet kan have sit afløb “neden
til Kongens Mølle”. Så vidt jordarbejdet.

Kongen ansætter bygmester Hans von Andorff
1 1576 havde kongen også befalet murermester Hans v. Andorff
(Antwerpen) for 900 daler at opmure Hellebæks Mølle. Påske
Tømmermand havde i maj måned efter kongens befaling (ved
Jørgen Munck) hugget noget tømmer i Herredvadskov i Skåne,
som skulle bruges til Hellebæk Mølles bygning. Tømmermeste
ren havde 6 andre tømrere med sig i de 24 dage, arbejdet varede,
ligesom Påske havde entreret med to savskærere. I november må
bygningen have været færdig, for lønnen udbetales. Endelig fik
Påske betaling for en sluse, han havde lavet ved Kongens Mølle.
Jacob Mandtzfeldt havde samme år lavet flere arbejder ved
Hellebæk Mølle, hvorfor han efter Johan Dues befaling modtog
500 daler, mens Henning Graver samme år fik 659,/z daler og
12 skilling. Martin von Cøllen (Køln) fik 50 daler, og Jesper v.
Brunssuich og Michil Bager af Haderslev fik 12 daler. 1 alt blev
der i året 1576 lavet gravearbejde for 1.571 Vz daler og 12 skilling.
Hans von Andorff var næsten 25 år senere også bygmester på
det kongelige Gethus i Helsingør helt frem til sin død i år 1600.
Som så mange andre dygtige nederlandske kunstnere og hånd
værkere var han drevet i eksil af de spanske troppers plyndring
af Antwerpen.
Som alle tysktalende borgere blev han begravet i Helsingørs
tyske kirke, Set. Mariæ. En gravsten fundet i Lazarussalen, det
tidligere refektorium, fortæller at: “Her ligen begraven Hans
von Antverpen unde sine leve hvsfrove Marine Peters von Alckmor de in den heren seliglick gestorven sint den 11. unde 19.
martii anno hva 1600“. Marine Peters døde dermed 8 dage før
sin mand. Gravstenen findes i dag på Helsingør Bymuseum.

Kongens Mølle, en kornmølle
Den ældste afbildning, vi har af Kongens Mølle, findes på et
fæstningskort fra 1685 (side 53). Herses Hellebækken ført ned til
en langstrakt dam, der ganske godt svarer til dammen, der i dag
støder op til den bygning, som kaldes Probér mesterboligen, og
som her i bogen kaldes for Christian 4.s Hammermølle. En ty39

Kongetis Mølle ligger sta
dig ved Strandvejen. Møl
len ser ud, som den kom
til at se ud i Kronborg
Gevarfabriks tid, da den
blev ombygget til Den Nye
Fabriksmølle i 18S8.
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delig gravet kanal løber i en stor bue øst om de tre bygninger og
derpå nord om bygningerne med udløb til Hellebækdammen.
Vejen fra Helsingør føres ind mellem de to store bygninger og
videre ud mod Kongens Mølle, tydeligt angivet med to vandhjul
på gavlens sydside, og yderligere to bygninger, som tilsammen
danner en trelænget gård. Længere mod nord på kortet ligger
den firelængede gård Hellebækgård.
Mølleren i Kongens Mølle har haft store problemer med vand
tilførsel på grund af Hammermøllens og den senere opførte og
privatejede Stampemølles virksomhed. Han klagede i 1606 over,
at han ikke uden det største besvær og fordærvelse kunne svare
den årlige skyld, der plejede at afgives af møllen, fordi to møller,
Hammermøllen og Stampemøllen, for nogen tid har taget van
det derfra.” Kongen har i den anledning bevilget, at mølleskylden måtte nedsættes med Yz læst mel årligt, så mølleren herefter
ikke skulle svare mere end ZYz læst mel. Da mølleren skyldte en
stor del af sin afgift af møllen, skulle lensmanden Joachim Biilow i de næste 10 år lade mølleren hvert år få Yz læst mel af oven
nævnte mølleskyld og notere det som en udgift i sit regnskab.
Afslag i landgildet fik mølleren også i 1610, da møllen havde
stået stille Yz år på grund af byggeri.12
|
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Hans Kloppstock og de øvrige tømrere bor på Kongens
Mølle
Mens skriveren for de kommende værker fik Hellebækgård som
embedsbolig, ansættes der håndværkere til at bo i og holde Kon
gens Mølle. Vi hører ikke meget om mølleren selv og hans be
stalling; tilsyneladende bor han ikke selv på møllen. Det gør til
gengæld flere tømrere og håndværkere - bl.a. Jochum Smed som alle skal holde både Kobbermøllen og Hammermøllen i god
stand.
Følgende tømrere er nævnt i regnskaberne:
Knud Christensen............................................................ 1618 Jochum Smed..................................................................
1620
Knud Madsen................................................................... 1621 -1629
Knud Christensen............................................................ 1629 -1632
Hans Kloppstock.............................................................. 1632 -1635

Vi har desværre ikke navnene fra de første årtier på de hånd
værkere, der skulle holde Kongens Mølle og bygningerne "ved
hævd", som det hedder. Men i 1618 far Knud Christensen Kon
gens Mølle for den sædvanlige årlige landgilde. Han forpligtiger
sig til at holde Kobbermøllen i stand og til at udføre det nødven
dige arbejde på de skytslader (underlag for skyts), der sendtes til
Hammermøllen for at blive beslåede. De mange skytslader, der
produceredes sideløbende med kanonerne fra Gethuset, blev
fremstillet på Kronborgs Arkeli og beslået på Hammermøllen.
Knud Christensens løn var 6 rigsdaler hver måned, som udbetal
tes ham af skriveren ved møllerne Christen Mortensen.
Hans Kloppstock fik i 1632 bevilling som tømrer ved Kongens
Mølle for den sædvanlige landgilde. Også han skulle holde møl
len ved god hævd og bygning og holde Kobbermøllen og det
fornødne arbejde på de skytslader, som sendtes til Hammermøl
len for at blive beslået.
Vi far lidt at vide om tømrermesterens senere boligforhold,
idet det bevarede skifte efter hans hustru Birgitte Kloppstock,
der døde i 1657, viser, at hun var flyttet ind på Sanden i Helsin
gør efter sin mands død i 1650. Ægteparret havde to boliger i
byen, som begge lå i Helsingørs nordøstlige ende på det såkaldte
Ildns Kldi'/hldCK
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Sanden, strækningen mellem Kronborg og Klostergade (nuvæ
rende Allégade) ud til Grønnehave. Efter at alle kreditorer var
betalt, var der 51 daler og 6 skilling tilbage.
Den største af familiens boliger, som havde portrum, var vur
deret til 160 daler.

Birgitte Kloppstocks største bolig havde en bredde fra syd til nord ud
til gaden på 9 alen, 1 kvarter og V/t tol. (ca. 6 m). Længden af grun
den var fra øst til vest 32 alen, og 2% kvarter (ca. 20 m).
Den mindre bolig havde en bredde ud til gaden fra syd til notd på 8
alen (ca. 5 m), og strakte sig væk fra gaden fra øst til vest og var på 32
alen og 214 kvarter (ca. 20 m).

Den anden bolig, der ligeledes lå på Sanden, havde Laurits Jes
persen Bøsseskytte som lejer; han skyldte samtidig familien
penge. Ejendommen var vurderet til 140 daler, så vidt familiens
private boliger. Nok så interessant havde det været at fa at vide,
hvordan Kongens Mølle så ud, men desværre far vi først noget
at vide på et tidspunkt, hvor møllen ikke mere fungerede som
kornmølle, men er ombygget til jernværksmølle. 1 1681 ned
lægges kornmøllen, og Hammermøllen flytter ind i bygningen,
som derefter kaldes for “Kongelig Majestæts Jernwerksmølle på
Cronborg amt."
Af Tikøb sogns markbøger fra 1681 fremgår det, at der hører
en vang, dvs. en mark, til Hammcrmøllen, som kaldes Jcrnvercks Vang“. Den består af 4 jordstykker, der ligger sydøst for
husets bygning. Der er en kålhave, som ligger ud mod stranden,
og mod syd en urtehave, dernæst en eng og overdrev. En stenrende ligger ved Kongens Port, og et stykke er belagt med store
sten. Endelig er der 3 fiskedamme, hvoraf de to er begroet (til
groet), den tredje begroet eller udtørret.” Det fremgår i øvrigt
også af markbøgerne, at de forskellige landsbyer omkring Hel
singør alle betjener sig af Helsingørs vejrmøller, Dronningens
Mølle eller Esrums Mølle. Kongens Mølle har kun malet mel
til kongens og Kronborgs eget brug. Da den i 1681 ombygges
til jcrnværksmølle, er mølleriet stoppet, hvorefter Kronborg må
have betjent sig af Esrums Mølle eller Dronningens Mølle. Da
slottet også er ophørt med at være kongebolig, har behovet for
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Skrivernes bolig Hellebækgdrd, som den ser
ud i dag. Geværfabrik
ken oggdrden varejet af
regimentkva rtermester
Stephan Hansen. Bygnin
gens nuværende udseende
erfra 1747. Opført efter
tegninger af arkitek
ten Philip de hinge.
Skrivernes oprindelige
tre-firelængede gård fra
1576 blev revet ned.

formaling begrænset sig til lensmanden og de øvrige ansatte.
Garnisonen blev ikke bespist på slottet (kortet side 58).

Hellebækgård - embedsboligfor værkernes skrivere
Hellebækgård omtales første gang i 1576, og da var den en stor
bondegård. Den var en teglhængt firelænget gård af bindings
værk med en hovedbygning mod vest, to store længer mod nord
og syd og en større portbygning mod øst, der fungerede som
embedsbolig for skriverne ved møllerne. Dette fremgår af kor
tet fra sidste halvdel af 1600-årene (side 53).
Her gælder det samme som ved Kongens Mølle, at vi skal
frem til 1616, før vi har navnet på den, der bor på gården. Casper
Mildenitz var foruden skriver også hopmand på Kronborg, hvor
han boede. Christen Mortensen, som boede på Hellebækgård,

Casper Mildenitz ’ under
skrift. Han var bdde hop
mand og den forste skriver
ved møllerne. I hans tid
blev alle regnskabernefort
pd tysk.

Hellebækgård - embedsbolig for værket nes skrivete
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var skriver fra 1616 til 1619. Der er mange måder at undgå for
glemmelse på. Denne skriver udmærkede sig bl.a. ved at have
uorden i regnskaberne, som hans efterfølger måtte gøre rede
for. To år efter døde Christen Mortensen.

Skrivere ved Møllerne:
Casper Mildenitz....................................................... 1603 -1611
Christen Mortensen.................................................. 1616 -1619
Bartholomeus Haagensen......................................... 1619 -1624
Jens Vognsen............................................................ 1624 -1629
Jens Thomsen............................................................1629 -1640

Den næste skriver er os mere bekendt. Det var Bartholomeus
Haagensen, som virkede fra 1619 til 1624. Hans titel lød: Skri
ver over Kobber- og Hammermøllen ved Helsingør. Bestallin
gen blev givet den 22. september 1620, men allerede i 1625 var
han avanceret og blevet proviantskriver på Bremcrholm i Kø
benhavn. 1 hans tid i Hellebæk skulle han have flittigt indseende
med mestrene i møllerne og levere kobberet til en vis pris. Løn
nen var 45l/2 daler årligt, og han fik 5Vz daler om måneden i
kostpenge til sig selv, dernæst 4 daler i kostpenge til en dreng.
Rentemestrene skulle betale, og han fik Hellebækgård, som al
lerede var tillagt ham, kvit og frit. 1 1620 klagede han over, at
hans forgænger, Christen Mortensen, bevisligt havde forfalsket
den derværende vægt, så det af Bartholomeus Haagensen mod
tagne og i København afleverede kobber ikke holdt rette vægt.
1 Klædekammerregnskabet for 1623 står han opført med 1 hof
klædning som skriver på Kobbermøllen, men omtrent maj 1624
var han flyttet fra dette embede, hvis regnskaber han endnu ikke
havde bragt i orden.
Ved kontrol i 1621 af vægten ved Gethuset i Helsingør fandt
man da også, at vægten var "forringet”. Kongen mødte selv op
for i "egen nærværelse” at sammenligne vejningen med Helsin
gør bys egen vægt (side 203).
Efter Haagensen fulgte Jens Vognsen som skriver ved Kobberog Hammermøllen fra 1624 til 1629. Som den tidligere skriver
var han sikret Hellebækgård som embedsbolig, hvor han boede
med sin hustru Dorte Poulsdatter. Ved Jens Vognsens død i 1629
overtog Jens Thomsen hans bestalling og flyttede ind i gården.
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SkriverJais Thomsen
skamkede i 1652, som
flere andre af Helsin
gørs velhavende borgere,
to af Skt. Olai Kirkes
fornemme messingsøjler
til kirkens nye korgitters
udsmykning. Søjlerne
kunne godt være lavet i
Kobbermøllen.

Jens Thomsen var skriver fra 1629 ril 1640, men han fik først
sin bestalling i 1635. Måske skyldes den sene bestalling, at der
var kommet en ny rigshofmester. Jens Thomsen fik af kongen
for tro tjeneste 45 Vz daler i årsløn og 4Vz daler til kostpenge for
sig selv, samt 4 daler til en dreng. Derudover den sædvanlig hof
klædning og Hellebækgård kvit og frit, som han allerede havde
faet tillagt. Han havde desuden flere ejendomme i Helsingør og
var en ret velbeslået embedsmand, når man nærlæser skiftet fra
1646 efter hans afdøde første hustru, Marine Lumborig. Også
skiftet fra 1660, hvor Jens Thomsen selv er død, og hvor den
efterlevende enke, Christine Christophersdatter, arvede hoved
gården. Den var vurderet til intet mindre end 2.100 daler, mens
sønnerne Christian og Thomas overtog de to ejendomme, der
lå “neden Bierget”. De var vurderet til 1.050 daler, sammen med
deres arv på 4.550 daler. Den senere tilkomne datter, Maren, ar
vede, som sædvane var, kun det halve. Bjerget er den øverste
del af Helsingørs Bjergegade (seks meter over havets overflade!),
som lå oppe ved Kongensgade, mens skriverens ejendomme alt-
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En af de smukkeste sider i
Øresundstoldens regnska
ber dr 1642, der forladler
om toldens ind tagt er. Un
derst ses tre pakker med
Iwstn i ngsregnska kerne.
Dele deraf er indbundet
i pergament med latinsk
tekst og smukke farverige
nodeark.
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så lå længere nede ad Bjergcgaden, dvs. nede nær byens hoved
gade, Stengaden.
Jens Thomsen skænkede i 1652, som flere andre af Helsin
gørs velhavende borgere, to af Skt. Olai Kirkes fornemme mes
singsøjler til det nye korgitters udsmykning. Hans hovedgård lå
i Helsingørs 2. fjerding på Stengade mellem Set. Annagade og
Bjergegade. Skiftet nævner tre kakkelovne i gården, og om et
af ejendommens kamre kommer den interessante oplysning,
at der “tilforn haver været skole”. I de elleve år, hvor han som
skriver for Gethuset og møllerne boede ude i Hellebæk, har der
ikke været noget til hinder for, at noget af gården blev brugt som
skole.

Skriverne og Kronborgs Fæstningsregnskaber
Ved gennemgang af Øresundstoldens og Kronborgs Fæstnings
regnskaber ses det, at mens Casper Mildenitz var skriver på
Kronborg, førte han også pennen i virksomhedernes regnskaber
fra 1600 og frem til sin død i Kalmar i juli måned 1611, i be
gyndelsen af Kalmarkrigen. Der er efter vores opfattelse i dag
en fornuftig opdeling mellem de enkelte virksomheder og ind
tægt og udgift. Regnskaberne er her ført med usædvanlig smuk
håndskrift på tysk. Alle tre virksomheder, ligesom også Smel
temøllens, senere Kobbermøllens regnskaber, er ført separat.
Gethusets hovedsageligt for 3 år ad gangen, Kobbermøllens og
Hammermøllens for 1 år. Smeltemøllens for de 3 år, den eksiste
rede. Regnskaberne består ikke af en protokol, men diverse læg.
Flere af læggene var indbundet i bind af pergament med latinsk
tekst eller noder malet i fine røde og sorte farver, utvivlsomt fra
nogle af de “papistiske” bøger, som denne historie på en senere
side beretter, at Christian 4. gjorde så flittigt brug af i sine fyr
værkerier. Bilag til regnskaberne findes for Gethusets vedkom
mende fra 1603 til 1611. Kobbermøllens for 1600 til 1608. Ham
mermøllen har i disse år ingen bilag.
Fra 1611 til 1619 mangler Gethusets og Kobbermøllens regn
skaber, hvorimod Hammcrmøllens regnskab er ført for flere år
ad gangen. Christen Mortensen ansættes som skriver ved virk
somhederne fra 1616 til 1619. Han havde som nævnt uorden i
regnskaberne, men da regnskaberne fra Gethuset og Kobber
møllen mangler, er det usikkert, hvad der sker i disse år.
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I de år, hvor Bartholomeus Haagensen er ansat som skriver
efter Christen Mortensen, fra 1619 til 1623, er der kun regnska
ber for Kobbermøllen, men heri indgår Gethusets indkomster
og leveringer.
Da Jens Vognsen den 4. maj 1624 overtog ansvaret for Kob
bermøllens og Hammermøllens regnskaber, som han førte til
sin død i 1629, indgik Gethusets virksomhed også.
Jens Thomsen kvitterede som den ny skriver for inventaret i
værkerne den 12. december 1629. De første par år føres Kobber
møllen og Gethusets regnskaber sammen og Hammermøllens
separat, men der er ingen klar linje deri. Fra 1. maj 1633 indtil
1. maj 1640 - hvorefter regnskaberne ikke længere er bevaret
- er de ført år for år med skæringsdato 1. maj. Regnskaberne
er nu ført med tydelige skel mellem de enkelte virksomheders
indkomster og udleveringer.
I året 1640 sker så den store privatisering af værkstederne,
og regnskaberne slutter her med en registrering af de enkelte
værker. Hammermøllens inventar og værktøj registreres den
16. december 1640. Det var allerede den 7. oktober 1640 over
draget mestersmeden på møllen, Adam Mussel. Registrering af
inventar og værktøj på Kobbermøllen, som kobbersmed Steffen
Lauterspoeren havde i brug, fandt sted den 12. november 1640,
og endelig var der registrering og fortegnelse over inventaret i
det kongelige Gethus i Helsingør den 12. okt. 1640, hvor rådig
hed over værktøj og materialer var overladt mester Hans Meier
Rotgieter den 17. marts 1637. Alle tre mestre bekræfter med de
res underskrift overdragelsen.

Kongens veje til Hellebæk
1 forbindelse med Frederik 2.s og Christian 4.s store entrepriser
var den næsten snorlige (GL) Hellebækvej blevet anlagt - der sta
dig i dag har karakter af en vejdæmning flankeret af flere hun
drede år gamle egetræer. I april 1604 havde Valentin Graver faet
betaling for noget arbejde, han og hans selskab havde lavet ved
den ny vej fra den kongelige staldgård Lundegård gennem sko
ven til Smeltemøllen og Hammermøllen. At vejen betegnes som
ny behøver ikke at betyde, at den var nyanlagt, da det var den
almindelige betegnelse for en Kongevej. Vejen er sandsynligvis
allerede blevet anlagt i Frederik 2. tid. Flere steder må den nuvæ48
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Slotsskriveren sidder ved
sit skrivebord ved dæmpet
lys. Spejlet foran ham
opfanger lyset fra den
nedgående sol og lyser
bordet op. Det kunne
være Casper Mildenilz
ellerJens Thomsen, der
gor sine omhyggelige
notater og udregninger. I
Fæst ningsregnskaberne
figurerer blandt andet 5%
ars udgifter til skriver
nes papir, blækpulver,
gront voks o.a. Malet
af Wolfgang Heimbaeh
(ca.1615-78).

rende Gi. Hcllebækvejs forløb være det samme som i værkernes
tid. Enkelte steder viser de meget gamle vejtræer, at vejføringen
har afveget med et par meter. I 1639-40 sættes der nye bomme
op "fra Lundegården og til Kobbermøllen". Det var klart nok
kun en vej, som kongens personale og de, der havde ærinde,
kunne bruge (kortet side 32).
Næsten vinkelret på GI. Hellebækvej, som i 1600-årene også
blev kaldt Teglstrupvcjen, havde Frederik 2. anlagt en anden vej
mellem den nybyggede kornmølle i Hellebæk og den ene af
ru i iWcrW:
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/ oktober 1639 var broen
mellem Kongens Mølle og
Hellebæk så forrådnet, at
ingen kunne køre derover;
desuden manglede Hjule
bæks Bro rækværk ved
den ene side. Tømrer
mester Hans Anemøller,
mdtte skaffe tømmer til
broerne. Hjulebæks bro
malet afJohann Thomas
Lundbye (1818-1848).

Kronborgs ladegårde, Teglstrup. Her var det også Valentin Gra
ver, der ledede gravearbejdet med en aflønning på 12 skilling
pr. dag, hvor den menige arbejder fik 5 skilling. Som medhjælp
havde graveren Morten von Koln, der fik 8 skilling pr. dag. Om
det er ved samme lejlighed, at vejen forlænges ud til Nyrup, er
sandsynligt.
Strandvejen mellem Helsingør og Hellebæk var dengang kun
et sandet spor. Al den tunge transport er foregået med skib eller
ad den nyanlagte (GI.) Hellebækvej. En gang imellem angiver
regnskaberne nogle fa oplysninger om Strandvejen, som når en
bro mellem Kongens Mølle og slottet kaldes for Hjulebæks Bro
og nævnes som ganske brøstfældig.

Christian 4.s Hellebæk i dag
Ud over de store vandressourcer, som fandtes i Teglstrup Vang,
var der også mulighed for teglstensbrænderi. Den 15. oktober
1615 havde kongen ladet bygge en ny teglovn ved ladegården
Teglstrup. Til byggeriet blev smedet 200 lægtesøm, 300 loftsøm
og 100 syvtommersøm. Måske er det den teglovn, som Natio
nalmuseet undersøgte i 1960’eme. Rester af ovnen ligger endnu
umiddelbart op til GI. Hellebækvej, hvor vejen fører gennem
skoven ned til Julebæk nær Strandvejen. Den undersøgte ovn er
synlig som en lille høj, ca. 20 m i diameter, hvoraf den nord
vestlige del ud mod GI. Hellebækvej er stærkt afgravet. Det er
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Landskabet i Hellebæk og Tegls trup for fabrikkerne blev anlagt

Kongens vej til Hellebæk,
GU lellebækvej med den
sivbevoksede Hvidelykkedam til venstre. Resten
af en teglovn ligger tæt op
til vejen.

der, indfyringsskakterne ligger, og teglresterne er endnu syn
lige i den øverste skovmuld. Der cr også spor efter tre andre
teglovne i skoven. Navne som Pottelersbakken og Pottelersmose fra 1700-årene viser i øvrigt, at området dengang var egnet til
lertagning og teglbrænding.
Teglstrup Hegn og Hammermølleskoven er fulde af kulturhi
storie fra Frederik 2.s og Christian 4.s manufaktureventyr i det
nordsjællandske landskab, og når vi stadig kan se sporene efter
de to renæssancekongers værker, skyldes det ikke mindst den
fortsatte industrielle brug af området, som Kronborg Geværfa
brik og den senere klædefabrik stod for helt frem til 1970 erne.
Overalt, hvor man færdes i skovene i dag, støder man på kanaler,
render, grøfter, bække, dæmninger, stigbord og omløbskanalcr,
som minder en om, at vandet var livsnerven i området i 400 år.
Christian 4.s Hammermølle i Hellebæk lå tæt ved kysten, i
den lille fabriksby, som efterhånden voksede op, mens den nu
værende Hammermølle fra omkring 1735 ligger inde i skoven.
Efter svenskekrigene i 1657-60 lå mølleriet stille i Hellebæk, men
smedearbejdet blev genoptaget efter krigene, og i 1672 var der
også kommet en vindmølle til. I 1681 flyttede Hammermøllen
sin drift til Frederiks 2.s gamle kornmølle, hvor der blev indret
tet en ‘jernwercksmølle ”, og på det tidspunkt må Kobbermøllen
være nedlagt i bygningen over for den på det tidspunkt fraflyt
tede Hammermølle. Kort før 1700-tallets midte genopstod møl
leriet i Hellebæk som Kronborg Geværfabrik, der eksisterede
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Christian 4.s Hammermølle ligger rødkalket
midt i Hellebæk by.
Oprindelig varden et
14-fag langt bindings
værkshus med kælder
mod vest under de syv
fag. I Gevæifabrikkens
tid i 1740- og 1760erne
blev den kassererbolig
og probermesterbolig. Pd
Christian 4.s lid hørte der
mangeflere bygninger til
mallerne.

indtil 1870. Derefter blev manufakturerne nedlagt, og i den store
industris tidsånd genopstod mølledriften i en nyopført stor fa
briksbygning nede ved Strandvejen fra 1873, hvor Hellebæk Klæ
defabrik blev drevet indtil 1976.
Endnu i dag er Christian 4.s gamle fabriksby synlig. På det
lille torv i Hellebæk ligger den murede - nu rødkalkede byg
ning - Christian 4.s Hammermøllc og over for den et hus fra
midten af 1700-årcne, sandsynligvis på soklen af den tidligere
Smelte- og Kobbermølle. Bygningen ligger forskudt for Hammermøllcn, men i Kobbermøllens tid har bygningen strakt sig
ud over vandet fra den opstemmede møllekanal. Christian 4.s
Hammcrmølle ligger på skråningen ned til den tidligere opstem
mede mølledam. Sandsynligvis har der været et eller flere møl
lehjul på gavlen ud mod Øresund. To småhuse ligger klemt op
til den store bygning og indrammer sammen med den en gårds
plads. Vi kan her passende give ordet til lokalhistorikeren O. Va
lentiner, som i 1914 skriver: “Dette hus var i sin tid embedsbolig
for probermesteren ved geværfabrikken. Han var kongelig ansat
og følte sig derfor hævet over de andre, under Fideikommis’et
ansatte. Det er derfor ikke så sært, at huset har bevaret sit ari
stokratiske præg”. Muligvis er huset et endnu ældre, ombygget
barokhus.14 Så vidt Valentiners beskrivelse. Man kan sige, at tam
pen brænder, så nær han er på den rette datering af det gamle,
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Detalje affæstningskort
fra 1685. Herses Kongens
Molle (G) med to store
vandhjul på gavlen og
nordligst den firelængede
Hellebækgdrd (J). Mod
syd ligger Hammermøl
len (H) med den endnu
eksisterende møllekanal.
Vejen løber mellem de to
bygninger, Hammermøl
len mod vest og Kob
bermøllen mod øst. Den
gamle brolægning mellem
mol lernefindes stadig.

fine hus; cn datering, som siden blev delvis glemt, og som ingen
undrede sig over.
Øst for Christian 4.s Hammermølle ligger den gamle, bro
lagte industrivej fra Christian 4.s tid - i dag kaldet Caroline Mathildesvej - og på den anden side af husrækken ligger den gamle
møllekanal, der er gravet samtidig med anlæggelsen af Kongens
Mølle. Kanalen er i dag helt dækket af buske og træer, men flere
kæmpestore egetræer, der givetvis har opnået en alder på godt
300 år, minder om kanalens betragtelige alder. Desværre er ka-

Møllekanalen, til venstre
med indhegn ing, førte
det opstemmede vand
ind til Hammermøllen og
Kobbermøllen og videre
ud til Hellebækdam foran
Kongens Mølle.

nalen i dag støttet med beton langs siderne. Oprindelig har den
haft kampestens- og træbeklædning. Christian 4.s møllebygning
i den senere Probermesterbolig og kanalen er nok de mest spæn
dende minder om Christian 4.s manufakturvirksomhed.
Nede ved Strandvejen ligger Frederik 2.s kornmølle fra 1575,
Kongens Mølle, men den er ombygget i Geværfabrikkens tid. I
dag er den af næsten samme udseende, som da den stod nyombygget i 1858. I Teglstrup Hegn er Frederik 2.s komplicerede
entreprenørarbejde med opstemmede søer og gravede damme
med tilhørende kanaler stadig synligt, ligesom kongevejene mel
lem Hellebæk-Nygård og (GI.) Hellebækvej-Helsingør, der beg
ge er alfarveje i dag.

Helsingør by dengang og i dag
Landskabet ude ved Hellebæk nord for Helsingør havde særlige
muligheder for vandkraft til mølledrift. Her havde man Sjæl
lands største fald på vandet, og der var gode landingsmuligheder
ved den nybyggede møllebro ved Frederik 2.s kornmøllc. Det
var imidlertid ikke her, langt uden for lands love og ret, kon
gen skulle lede efter arbejdskraft. Den stedlige befolkning kan
kun have bestået af en eller måske to bønder samt nogle fiskere.
Arbejdskraften kunne han til gengæld finde inde i den interna
tionale sundtoldsby, der havde alle de nødvendige håndværkere
til byggeriet af værkerne og til den videre drift. På Kronborg
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Kortel viser Kongensgade og den i 1970’erne
anlagte Kronborgvej, der
skærer den nordlige del af
grunden, hvor Gethuset
la (indrammet med en
cirkel). Casper Finckes
gdrd er markeret med en
sort prik.

var der i forvejen ansat klejnsmede, bøssemagere og lademagere
samt bøsseskytter (artillerister) og fyrværkere. Dernæst var der
de mange færgemandsselskaber og skudehandelen på Sundet,
det Helsingørske Sundmarked, hvor mange skudeskipperc sej
lede fra danske byer og havne til Helsingør og handlede med
de mange fremmede skibe, som lå på Helsingørs red. Det sam
me gjorde også byens egne købmænd, skippere og kadrejere.
Mange indkøb af varer, der skulle bruges til værkerne, kunne
gøres i Sundet. Endelig var der nærheden til Københavns Slot
og Tøjhuset, Bremerholm med skibsværft, Frederiksborg Slot
samt nærheden til det frugtbare Skåne, som var leveringsdygtigt
i landbrugsvarer, trælast, alskens byggematerialer og mineraler.
Slottets placering var nøglen til Sundet og Baltikum og dernæst
centralt placeret i forhold til alle hovedfæstninger langs Katte
gats og Skagerraks kyst indtil “Vestersøen”.
Inde i Helsingør er der intet bevaret af kongens store Gethus,
som i 1600-årene sammen med møllerne i Hellebæk og Kron
borgs Arkeli var egnens største arbejdsplads, og der skal god fan
tasi til at forestille sig de osende skorstene mellem byens kirke
tårne og Kronborgs spir.
1 dag virker Kronborgvejs forløb - den er anlagt engang i
1970’erne - som afslutningen på den gamle by. 1 virkeligheden
skærer den byens “anden hovedgade”, byens længste gade Set.
Helsinki by denyang oy ; day
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Annagade over i to dele. Nord for byen ligger en gammel fiskerog færgemandsbebyggelse kaldet Lappen. Oprindeligt lå bebyg
gelsen på Lappen langs Øresundskysten med mindre skibsbroer,
men i dag ligger kystlinjen længere ude, afskåret fra Lappen af
jernbanen. Det kongelige Gethus var placeret på hjørnegrunden
mellem Kongensgade, Set. Annagade og Allégaden, der på Chri
stian 4.s tid kaldtes for Klostergaden. Her blev tre hundrede år
senere, i slutningen af 1900-årene, på samme sted bygget en stor
beboelsesejendom ved navn “Borgen”, som står endnu. Tilbage
i tiden før 1658 lå der to karréer øst for Allégade. Bebyggelsen med mange af de rige borgeres gårde og haver ud mod Krogen/
Kronborg, intet mindre end en femtedel af byen - og bymuren,
påbegyndt i 1617 af Christian 4., blev jernet og revet ned i 165859, da svenskerne ryddede terrænet omkring Kronborg.
Kongensgade lå i 1600-årene i Helsingørs yderkant og funge
rede som indfaldsvej til selve byen som en direkte forlængelse
af Esrum- og Gurrevej, der løber i en skrå linjeføring fra Møl
lebakken ned i nærheden af Bjergegades udmunding og ud til
Kronborg. På Frederik 2.s tid kaldes gaden både for Slotsgade og
Kongensgade, men fra 1590’erne og begyndelsen af 1600-årene
- hvor mange grunde og bygninger i Kongensgade var ejet af
kongen - bruges kun betegnelsen Kongensgade. 1' Christian 4.
gav en stor del af jordlodderne og bygningerne her til sine an
satte ved Gethusct, Hammermøllen og Kobbermøllen samt til
håndværkere på Kronborg og Arkeliet.
Selve Gethuskomplekset lå mellem Set. Annagade og Allé
gade med den søndre side langs med Kongensgade, omgivet af
et plankeværk ud mod den brolagte gade. Mod nord kender vi
ikke datidens bebyggelse i Set. Annagade, idet næsten ingen byg
ninger på den østre side synes ældre end fra ca. 1700. Derimod
lå Casper Finckes gård (den nuværende Set. Annagade 51) på
den vestre side, måske som en af de ældste gårde i den ende af
gaden.
Den vestligste del af Kongensgade hed også Casper Finckes
og senere Morten Finckes Stræde (det sidste efter sønnen, som
var kgl. klejnsmed fra 1650). Det kan gaden muligvis være blevet
kaldt i folkemunde, efter at Casper Fincke havde vundet berøm
melse som kongens fornemste klejnsmed i 1630’erne.
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Allégade kaldes i 1600-årene som nævnt for Klostergaden, og
en ganske imponerende allé herfra førte op til hovedindgangen
til Almindeligt Hospital, det oprindelige Karmeliterkloster.
På prospektet over Helsingør i Braun og Hogenbcrgs: “Ver
dens byer” fra 1585 ses også en særlig vej fra Kronborg, der fører
ud til Lundegården, hvor Kronborgs heste og æsler stod opstaldet (side 30).
Om nogle af de mange arbejdere, der var ansat i Hammer
møllen og Kobbermøllen i Hellebæk, også deltog i arbejdet i
Gethuset i Helsingør, ved vi ikke. Derimod har bøssestøberen /
rotgieteren ofte været med ude i Hammermøllen, når kanoner
ne skulle udbores og færdiggøres.
Generelt må man efter nye arkæologiske undersøgelser sige,
at gader og stræder i Helsingør i 1500- og 1600-årene har været
ganske snævre og væsentlig smallere, end de er i dag. Derfor
støder vi også ofte på betegnelsen “stræde”. Men ikke desto min
dre: Helsingør var i de første årtier af Christian 4.s regerings
tid en stor by efter danske forhold, en af landets største med et
indbyggertal som løst kan anslås til omkring 6.000.’6 Den var
på størrelse med byer som Malmø, Odense, Aalborg, Aarhus,
Flensborg, Bergen m.fl. Byen havde sin storhedstid indtil 1625,
hvor pesten hærgede. Den 27. juni 1625 var en meget omfat
tende trolddomsproces startet i Helsingør, hvor 8 kvinder året
efter blev dømt og brændt for trolddom. De mange for trold
dom anklagede kvinder, som dømtes til bålet, befandt sig alle på
den nederste del af samfundsstigen - det var fattige enker, som
hutlede sig gennem tilværelsen ved lidt handel. Helsingør var
også den købstad, der sendte flest skøger og skarnskvinder til
Tugt- og Børnehuset i 1620’erne, og den by, der mere end andre
byer var præget af løsgængere.17 1 1630’crnc voksede de sociale
problemer, og antallet af fattige var voksende.
Ikke langt fra Gethuset lå i Set. Annagade Herluf Trolles og
Peder Brahes gård (Karmelitcrhuset), hvis gældstyngede ejere
Tage Andersen Thott og Otte Brahe solgte gården til Helsingør
by. Fra Karmelitersygchus og adelsbolig blev den store gård til
“De fattiges hus”. Svære tider var hermed indvarslet for byen.
1 samme gade lå det kongelige Gethus, hvor kongen trods de
svære tider støbte sine kanoner og menighederne fik deres kir
keklokker.
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Kapitel 3:

Byggeriet af
værkerne
1597-1600

Kort fra 1764 viser området ved Hellebirk med by, moller, skibsbro og Hellebirkgdrd.

Hammermøllen i Hellebæk bygges
Det er året 1597, hvor vi prøver at følge byggeriet af Gethuset i
Helsingør og Hammermøllen og Kobbermøllen i Hellebæk fra
den første begyndelse, til virksomheden regnes for færdigbygget
i år 1601. Kilderne er hovedsageligt Øresundstoldens regnska
ber, Kronborg fæstningsregnskaber og kancelliets brevbøger.
Høvedsmanden på Kronborg, Casper Mildenitz, skrev i året
1597 til Christian 4., at en person har meldt sig hos ham og tilbudt
at ville anlægge en hammermølle ved Kronborg, hvis han må få
redskaber og andet, som kan være nødvendigt. Det kan have ind
gået i kongens egne planer om oprettelse af våbenværksteder, for
han beder Casper Mildenitz henvise denne person til hofmeste
ren Christoffer Valkendorff, som af kongen får ordre til at lade
en mølle opsætte. Valkendorff skal desuden give ham ordre til at
begive sig til de steder, hvor han kan få de nødvendige redskaber.
Hofmesteren skal herefter sørge for, at der ved først - kommende
lejlighed på et belejligt sted bliver opført en mølle med de “nød
tørftige” bygninger.
Året efter var det belejlige sted for møllens placering fundet, i
Hellebæk ved Frederik 2.s kornmølle, 3 km nord for Kronborg.
Her var de optimale muligheder for vandkraft, omgivende res
sourcer og ikke mindst tilgængeligheden for skibenes ladning
med last og losning. Næste år kom byggerierne i gang umid
delbart bag Kongens Mølle. Der har hersket stor travlhed, og et
meget stort antal håndværkere og arbejdere er kommet derud.
Murere, tømrere, entreprenører, gravere og klejnsmede arbej
dede på opførelse af en Hammermølle, der blev bygget helt af
træ. Øverstc ansvarlige for hele Kronborg len var lensmanden
Ditlev Holck, der bestyrede krongodsets bygninger og områdets
dyrkning. Med andre ord var han ansvarlig for godsforvaltning
og udøvelse af øvrighedsfunktioner. Han var også den øverste
ansvarshavende for byggeriet.
Vi kender en del af håndværkerne fra regnskaberne. Det var
murermestrene Gert von Hallc og Søren Murermester med
kalkslager og pligtfolk (arbejdsfolk). Af tømrere var det Påske
Tømmermand og hans 6 tømrersvende samt savskærer, der var
blevet ansat. Påske Tømmermand havde tidligere arbejdet for
kongen, idel han også var en af hovedkræfterne ved opførelsen
af Hellebæk Mølle. Det var altså folk med lokalkendskab og
60
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Denne forste side fru bæstn i ngsregnskabernefortæller pa tysk 1600-02, at nu
ajdode Jonas von Salten
blev ansat som den forste
hammersmed pd Hammermollen. "Han har
samlet jern alle vegne fra,
hvortil det erforbrugt, og
hvad der er leveret til kon
gelig majestæt", hvorefter
Hans Wulff blev ansat 1.
august 1602.

kunnen, der leverede arbejdskraften til den kongelige mctalmanufaktur, der skulle anlægges 3 km nord for Kronborg. Mens
de første havde været i gang med selve bygningen, havde Påske
arbejdet med brokisterne (tømrede kasser med sten, der bygges
under vand) (side 63) og mestersvenden Dirich Anej samt flere
tømrere med et brokar, der blev sat op i slutningen af året. Det,
der skulle bygges, var en stor anløbsbro, der kunne tage imod
de skiftende ladninger af bygningsmateriale, ikke mindst de fær
dige varer, skyts, klokker og kobbervarer.
Der blev arbejdet fra marts til december, og håndværkerne fik
dagløn i hele perioden. Johan Helling, borger i Helsingør, skaffe
de 1.900 cmder tagsten (tagsten fra Emden), som ankom til Hel
lebæk. Det store gravearbejde blev udført af entreprenørerne
(graverne) Valentin og Påske Graver med deres arbejdsfolk. De
to klejnsmede Hans Wulff og Gothart Rande havde for egen be
kostning lavet en del smedearbejde. Sidstnævnte havde arbejdet
Haminn'niollai i / lellt-hvk
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med kongens danzigerjern (fra Danzig) og kul. Endnu en smed
ved navn Frederich Smidt med svende blev betalt for stangjern,
jernbolte, jernskovle og jernkramper til det nye brokar. Det be
kostelige i byggeriet var ikke selve bygningen, der tilsyneladende
blev opført udelukkende i træ, men derimod brokisterne og bro
karret. Byggeudgifterne til Hammermøllcn det år lød på 1.47672
daler. Som alt byggeri og drift i tilknytning til Kronborg blev det
betalt af den givtige Øresundstold.
I året 1599 skulle der ansættes fast personale i Hellebæk. Jonas
v. Saltzen blev den 31. januar ansat som smed på Hammermøl
len og sammen med ham 5 svende. De havde vistnok allerede ar
bejdet der fra september det foregående år, men hidtil ikke faet
bestalling. Det skulle der nu gøres noget ved. Indbefattet i Jonas
v. Saltzcns løn var også vedligeholdelsen af møllerne med fedt.
Der skulle bruges svinefedt til at smøre akslerne med. Jonas og
hans mestersvend samt svendene blev aflønnet for 1-2 måneder
ad gangen og fik sideløbende kostpenge. Lønnen til smedene
betaltes således, at mestersvenden Peder Erichsen fik 6 daler om
måneden, mens smedesvendene Galle Meyer, Niels von Iffuer,
Herman Hermansen, Jens Nilsen, Chresten Hansen og Johan
Hansen hver fik 5 daler, og endelig var der 4 daler om måneden
til drengen Jochum Andersen. Tilsyneladende var 4-5 daler om
måneden den almindelige løn for de fleste af kongens folk, som
ikke havde et overordnet, ansvarligt job, f.eks. fik kongens solda
ter på Kronborgs Arkeli tilsvarende 5 daler i løn.
Påske Tømmermand og hans svende havde arbejdet på byg
geriet siden december 1598, og de fortsatte indtil oktober 1599.
Savskæreren var færdig med træet allerede i februar. Murer
mester Gert von Halle var der også med sine arbejdsfolk og
kalkslagere fra maj til juli. Da der ellers overhovedet ikke fore
kommer nogen mursten i regnskabet for byggeriet, må det være
andet murerarbejde, og her kommer de 1.900 emder tagsten vel
ind som tag; derudover må arbejdet have omfattet opbygning af
ovne, skorsten m.m.
Entreprenørarbejdet blev forestået af de samme folk, som
året forinden havde arbejdet for kongen, nemlig selskaberne Va
lentin Graver og Påske Gravér, fra januar til oktober med forny
else af brokarrene og stenkisterne omkring Kronborg. Vi skal
lige minde om, at alle håndværksfirmaerne kom fra Helsingør.
Det var virkelig store summer, der blev brugt alene på grave-

Det store arbejde i Hel
lebæk 1598 var arbejdet
med brokisterne til skibs
broen. Det var Valentin
og Pdske Graver samt
deres svende, der stod for
det tidskrævende arbejde.
Rrokistcr eller brokar var
store tomrede kasser, der
Jyldes op med sten, og som
fungerede som grundlag
for brostolperne.

arbejde, bare i 1599 mere end 1.300 daler eller næsten lige så
meget, som det kom til at koste at bygge Gethuset i Helsingør
året efter. Smeden Frederich Smidt og hans svende havde igen
arbejdet med stangjern, jernbolte og kramper til brokarret, og
klejnsmeden Gothart Rande lavede forskelligt arbejde på Ham
mermøllen. Kræmmeren og købmanden Broder Jensen leverede
10 oksehuder til ni blæsebælge, og Hans Snedker lavede træ
værksarbejdet, medens Jacob Skomager ordnede oksehuderne
og gav dem talg og fedt og syede blæsebælgene; desuden brugtes
nogle fareskind. Det hele blev sømmet sammen med søm leve
ret af Michel Nagelsmidt.
Den 29. maj 1600 murede Gert von Halle en bygning i Hel
lebæk sammen med sine kalkslagere og arbejdsfolk, et hus “mel
lem stolpe hos Hammermøllen lige ved det andet”. Det vil sige,
at bygningerne har stået tæt op ad hinanden. Samtidig lavede
Jacob Jørgensen, skomager, Hans Thor Brøgge, snedker, og Mi
chel Nagelsmidt endnu en stor blæsebælg, og der blev betalt for
huder, snedkerløn og søm.
Boreværket, hvorpå de store “stykker” skulle bores, fik reb
lavet af Niels Rebslager. Svensk jern fremskaffedes til “en stor
nauer som de store stykker skal bores med ligeledes til ringe og
tappe udi akslerne udi møllen”. De store “stykker” er kanoner
ne. Dem vender vi tilbage til i de næste kapitler.

Hammermollen i Hellebæk bygges

|

63

Til hammerværket, som allerede havde været i gang i nogen
tid, købte man stålstænger af isenkræmmer Dirick Piper, som
blev ‘Torbrugt at færdiggøre og forbedre hammer og tænger
som var forslidt udi Hammermøllen”.
Gudmand Nielsen og Michell Seidel fik i juni betaling for 228
stykker “tørre dæler” (tørre brædder). Tømmermester Dirick
Friis og hans svende blev sat på arbejdet med at lave trapper og
lofter på Hammermøllen samt en kobberform til det jern, der
skulle omstøbes. Senere betaltes for yderligere dæler, tømmer
og lægter.

Hammermøllen og dens bygninger
I slutningen af året 1600 har Hammcrmøllcn stået klar til brug.
De voldsomme kræfter, der var i spil, når møllens tunge hamre
faldt på det glødende metal, eller når de tonstunge bronzeka
noner blev udboret og færdiggjort, krævede en endeløs række
af reparationer og udbedringer af materiel og værktøj. Regn
skaberne over de følgende 40 års arbejde er en lang opremsning
af reparationer og forbedringer af valser, skrotjern, mejsler,
ambolte, hamre, tænger, vandhjul, sluser og vandkister - især
bælgene havde svært ved at holde til den voldsomme varme fra
ildstederne. Også reparationer og ombygninger fortæller noget
om antallet af bygninger og smedjens størrelse. Eksempelvis ser
vi, at taget i 1634 blev understrøget og nye tagsten hængt op “eftersom det af den rysten og drøn, når den store hammer går,
stenen var affalden”. Den megen opremsning af reparationer,
der kræves for at holde en sådan sværindustri i gang, giver os
dog samtidig et indblik i virksomhederne. I hvert fald far man
en fornemmelse af, at Hammermøllens virksomhed har fundet
sted i en stor smedje, dernæst en lille smedje og endelig en lille
hammerhytte samt et ladehus. I 1612 nævnes, at Kornmøllen
ligger nord for Hammcrmøllen, hvorfor Hammermøllen altså
ligger syd derfor og ofte omtales slusen oven for Hammermøllen. Beskrivelsen passer med de to fæstningskort fra 1685 (side
53 og 325).
Der er to huse, da der i 1634 omtales et plankeværk mellem
begge huse på 48 alens bredde (det er meget tæt på 30 m); dette
var “neder blæst og faldt udi graven og (var) ganske i søndcrslaget”. Flere bygninger var oprindeligt åbne halvtagsskure med
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tegltage. Senere kommer der en del murværk mellem bjælker
ne, og måske ender det med rigtigt murede huse. Selv om de er
åbne, har der dog også været lukkede boliger og værksteder, da
der i 1600 nævnes både loft og trapper.
1 1606 arbejder mestersmeden i den store smedje, og i den lille
smedje holder mestersvenden til. Der nævnes ofte to smedjer
med en bræddevæg imellem. Både nagelsmeden og klejnsme
den havde da også hver deres værksted, men der var også et file
kammer, og i 1605 nævnes en lille hammerhytte.
I den lille smedje fik hængeværket to nye jern på 2 alens læng
de, “som vandet falder af og i hjulene” (kan være et brystfaldshjul). Fire ovenlysvinduer i den lille smedje fik 8 vinduesstænger.
To vægge af “saugdæler” (brædder) mellem begge smedjer blev
repareret. 1 den forbindelse blev “Ladehusit” rettet op. Ladehu
set er det værksted, hvor laderne, dvs. lavetterne til kanonerne,
blev færdig monteret.
Smedesvendenes kammer fik ny skillevæg i 1614. Samme år
fik brolægger Jens Mortensen fra Helsingør 5 kurantdalcr for i 9
søgnedage sammen med andet arbejde at lægge en rende over
møllen under tagdryppet, altså en tagrende. Snedkeren Hans de

Hammermøllen ses her
til højre, og til venstre
ses et hus fra midten af
1700 arene, som nid være
opfort pd Kobbermøllens
fundament. Vejen mellem
husene kaldes i dag for
Caroline Mathildesvej.
Den oprindelige brolæg
ning fra Christian 4. tid
kan ses hele vejen op til
Hossemagcrgades sydvest
lige del.

Brolægningen fra
1600-tallel mellem Chri
stian 4.s Hammermølle
og Bøssemagergade er kun
ajbrudt af jernbanen.

Brøgge fra Helsingør snedkererede 9 vindueskarme, 4 store vin
duer og 2 døre med karm. I 1615 blev der arbejdet på “vandkun
sten udi Hammermøllen som igen er forbedret og mesten af nyt
alt sammen gjort, som den nu burde at være”.
Tømmermand Knud Christensen og hans selskab fik i 1618
betaling for et 18 bindinger hus, han “haver ophugget ved kon
gelig majestæts Hammermølle til at sætte skytslader og træværk
udi”, og her er det, vi far at vide, at skytsladerne opmagasinere
des der. To år senere kom der et skur til.
Så er vi fremme ved årene 1622-23, hvor der skete store for
andringer ved Hammermøllen. Pouel Voller glarmester i Hel
singør satte 8 nye vinduer i selve Hammermøllen, og 22 nye
vinduer i det nye klejnsmcdeværksted samt adskilligt arbejde
i smedesvendenes kammer og i klejnsmedjcn. 1623 fik Oluf
Nielsen brolægger fra Helsingør betaling for “69 favne broe han
haffuer lagt udi Hammemøllens gård og brøggers, pr. favn 10
skilling”. Rasmus Schaaning, Anders Lauridtzen og Pether Pøl
man tømmermænd fra Helsingør opførte “9 fag hus ved Ham
mermøllen at ophugge med to loft samt skillerum og al behøvlning”. De to sidste tømmermænd satte endnu et hus op på 6
bindinger. Rasmus Block murermester fra Helsingør opmurede
huset med skorsten til mestersvenden “på hans egen kost”, hvil66
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ket vil sige, at mestersvenden har haft sin egen bolig. Samme
dag var murermester Claus Petersen fra Helsingør i gang med
et større arbejde. Der kom to dobbelte porte med "spærværk
over at ophugge og hænge ved Hammermøllen udi husene ved
begge ender udi gården". Der blev lagt nyt gulv i smedesvende
nes kammer. Grundvolden ved et af hjulene fik udbedret feldstenene (marksten) og det andet hjuls grundvold, der var sat af gul
landssten (sten fra Gotland), fik fjernet stenene og dem erstattet
med feldstcn. Det tredje hjul fik helt ny grundvold. Vandhjulene
på Hammermøllen har i modsætning til Kobbermøllen siddet
udvendigt på gavlen.
Claus Petersen opmuredc derpå 180 tavl på møllen samt en
ny esse. Året efter, i 1624, blev der opsat en esse i et skur i går
den. Tømrer Rasmus Skaaning fra Helsingør satte en stor vægt
bjælke med opstander op til vejning af kobber.
På husets facade hang en timeklokke i en karm. Casper Maler,
Helsingør, malede to skiver til sejerværket (urværket) på Ham
mermøllen (1625), som efter kongelig majestæts nådigste befa
ling "er forfærdiget udi oliefarve, ligeledes 3 bredt (brædder) at
ridse og tegne på og med oliefarve færdig gjort". Når der her
nævnes tre brædder til at ridse og tegne på, kunne det tyde på, at
vi her har materialet til datidens ingeniørtegninger eller forlæg
gene til virksomhedens produktion. Samme år fik Christen Niel
sen murermester, Helsingør, betaling for at understryge taget på
“det store hus" samt på endnu et hus på 26Vz binding. Samtidig
blev der lavet et nyt stampeværk med 3 stamper.
Senere ser vi, at mestersmeden Claus Jacobsen har bestilt et
solur hos kobberstikkeren, der nu er opsat (1633) "vid Hammer
møllen på det man klokken derefter kan stille" (for at kunne stil
le uret måtte man nødvendigvis have et solur til at vise den rette
tid). Hans Mctzger urmager måtte året efter ud og reparere uret,
og i 1639 hænger uret over "det halve tag". De 40 års regnska
ber taler om mange forskellige mindre bygninger, sluseværker,
vandhjul og blæsebælge samt stampeværker. Der skelnes også
mellem skibsbroen ud i Sundet og broer, som blot er broer over
vandløb og sluseværk. I 1619 er der bestilt bolte og søm til op
sætning af fire nye broer mellem Kobber- og Hammermøllen,
og i 1628 sætter Baltzer Tømmermand en ny bro både ved Ham
mermøllen og Kobbermøllen.
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På Tøjhusmuseets "Klok
ke Port ” hang engang
dette JOO-år gamle solur.
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Indendøre i smedjen
I 1613 er vi et smut inde i hammersmedens stue og brygger:
hvor der 1606 var opsat en kakkelovn. Da den berømte mestei
smed Casper Fincke, som vi senere vender tilbage til, i 1630 flyi
ter fra Hammermøllen til Kongensgade i Helsingør, betales ha
for et skab over kælderhalsen i beboelseshuset på Hammermø
len, da det var nagelfast i muren. Ni år efter (1639) overtager de
nye smed Adam Mussel Hammermøllen. Her får vi at vide, 3
der i den store smedje findes 2 hamre, en stor esse, en lille ess
henne i krogen samt endnu en esse, dertil nok en esse "inde
døre". Den lille smedje havde to esser, herudover var der esse
hos klejnsmeden, naglesmeden og i filekammeret, en stue me
kakkelovn, et ur samt en vægt med lodder. Det højeste anu
blæsebælge, der er nævnt, er ni.
En af de mest fundamentale indretninger i Hammermølle
var boretøjet. Genhusets kanoner blev fragtet til Hammermø

len, hvor de blev udboret i "borebænken der går frem og til
bage”. Der nævnes også “en ramme, som ligger over en grav,
som de store stykhjul stå udi, når de beslåes, såvel og 4 store ege
ruller rotgieteren bruger til stykkerne”. Her er en væsentlig op
lysning, nemlig den at boretøjet går frem og tilbage og ikke “op
og ned”. Almindeligvis arbejdede de fleste kanonboremaskiner
lodret i 1600-årene, idet kanonens vægt, når den var ophængt
over boret, øvede tilstrækkeligt tryk, men sådan foregik det altså
ikke her i Hellebæk.18 Der en del værktøj og hele 62 instrumen
ter til boretøjet, hvorpå pistoler og andre løb bliver kørt. Man
har også fremstillet enkelte pistoler, selvom det ikke var møllens
kendetegn. Boreværket fik nyt hjul i 1624.

Gethuset i Helsingør bygges
Så er vi tilbage til grundlæggelsen af våbenfabrikkerne. Den 27.
september 1599 drejede det sig om byggeriet inde i Helsingør.

P H. Resens stik skalfore
stille Helsingørfor sven
skekrigene 1657-60 med

Frederik 2.s Kronborg,
selvom det i stikket har
årstallet 1660. Rogen, der
stiger op fra en bygning
midt i billedet, kunne
værefra Gethuset.
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Christian 4.5 segl. Fra et
af hans mere end 3000
egenhændige breve.

Kongen var nu kommet hjem fra sin rejse til Ishavet. Lensmand
Ditlev Holck skulle betale 200 daler til Hans v. Andorff. Som
bygmester for kongen stod han også for bygning af et Gethus,
hvor de kommende kanoner eller, i datidens sprog, “kartover,
slanger og stykker’, skulle støbes. Hans arbejdsløn var sat til 400
daler om året. Som vi videre skal se, er det den samme løn, som
blev givet til de enkelte ledere af værkerne. Det store forbrug
af byggematerialer fortæller noget om, at Gethuset blev til en
meget stor bygning, som det tog to år at bygge.
Lensmanden Ditlev Holck skulle betale de mange tusinde
mursten, som kongen ønskede købt ind. Prisen var åbenbart
ikke sat, for kongen bad ham tinge med borgerne om, hvad de
skulle have for hver tusinde sten. Fra oktober til december var
der stor byggeaktivitet ved Helsingørs nordligste hjørne, dvs.
hjørnet af den nuværende Kronborgvej og Kongensgade og
mellem Set. Annagade og Allégade. Den 30. oktober 1599 leve
rede de gode borgere Peder Holst, Claus Ruckhøffvid og Anders
Kasper 81.000 danske mursten. For hver tusinde sten, de leve
rede, skulle de have 7 daler eller i alt 567 daler.
Frederich Klejnsmed smedede murankre af kongens eget
jern og kul, Tyge Snecker, oldermand i Helsingørs snedkerlav,
fik betaling for at lave vindueskarme, døre og andet. Tyge var en
dygtig håndværker, som også havde lavet prædikestolen i Hel
singørs Set. Mariæ Kirke. Et stort arbejde, der bragte ham i strid
med lavet, idet han brugte flere svende end dem, lavsartiklerne
fastsatte som maksimum. Snedkerarbejdet i Gethuset fik dog
næppe så fornemme udsmykninger, og vi hører ikke om flere
svende til arbejdet. Også Påske Tømmermand og hans svende
ude fra Hammermøllen var rykket ind til byen og arbejdede nu
på gethusbygningen. Den sidste udbetaling dette år var til byg
mester Hans v. Andorff’ “på regnskab for det ny Gethus hans
majestæt lader bygge”, hvor han modtog de aftalte 200 daler. I
alt blev der af Øresundstolden betalt 876 Vz daler og 12 skilling til
opførelse af gethusbygningen dette år.
Så er vi fremme ved året 1600 - det år, hvor gethusbygningen
blev færdiggjort, og arbejdet med støbningen kom i gang, men
inden da skulle murværk og tag være færdigt. Efter at farvan
dene om foråret var blevet sejlbare, ankom Evert Lambersen af
Emden og skipper Lyder Jansen af Bremen den 12. april med
11.000 cmder tagsten. På grund af stormvejr fik Lyder Jansen og

hans folk ekstra betaling. Tagstenene blev fragtet i land fra reden
ud for Hellebæk af helsingørfærgemandcn Oluf Kerscn, hvor
efter de blev kørt ind til Helsingør. Når reden ved Helsingør på
intet tidspunkt blev brugt af færgcmænd til at føre godset videre
derfra, må det skyldes, at alle fragter til møllerne og Gethuset
var kongens, og at de derfor ikke kunne landes i Helsingør, hvor
der heller ikke har været plads nok til oplagring. Senere på året
supplerede Hans Pedersen med yderligere 700 emder tagsten,
“som fattes udi taget”. Det blev i alt til 11.700 tagsten fra Emden,
og dermed var taget på Gethuset færdigt.
Murermestrene, som under Hans v. Andorfts ledelse arbej
dede på Gethuset, var som årene forinden Gert von Halle, men
nu også Søren Jespersen og Peder Hansen, samt deres “pligtfolk
og kalkslagere”. Året før modtog de som nævnt 81.000 mursten.
Dertil kom den 8. juli de tidligere nævnte Peder Holst, Claus
Ruckhøffvid og Anders Kasper med yderligere 17.500 sten. Igen
i november manglede man sten, og da var borger og kongelig
tolder i Helsingør Morten Jensens teglgård, der lå nær det gamle
voldsted Flynderborg syd for byen, leveringsdygtig i 20.500 dan
ske mursten. Man var dermed oppe på et forbrug på Gethu
set på 119.000 mursten. Da én brænding i en stor teglovn kan
give 30.000 sten, svarer forbruget ved gethusbyggeriet til godt
4 brændinger. Der var i 15- og 1600-årene flere teglovne i gang
inden for Helsingørs bygrænse.
Willum Didriksen skaffede i 1600 fire tønder hår, som “er for
brugt til bygning udi fornævnte Gethus \ Fæhår bruges endnu
den dag i dag, hvis man vil armere den mørtel, der eksempelvis
bruges til understrygning af tegltage.
Hans Wulff bøsseskytte fik i maj 1600 betaling for nogle ber
gersten (klæbersten fra Bergen), som en stenhugger og nogle
arbejdsfolk har “sønder sauget til den smelte ovn som skal gø
res udi det Ny Gethus”. Her præsenteres vi antagelig for første
gang for den kommende kanonstøber, også kaldet rotgieser el
ler rotgieter. I regnskaberne over bøsseskytternes lønudbetaling
på Kronborg er der en Hans Wulff, der som de øvrige bøsseskyt
ter modtager 6 daler om måneden. Det er altså den kommende
støbemester, der selv virkede ved opførelsen af smelteovnen til
de mange kartover, der i den kommende tid skulle støbes. Øre
sundstoldens regnskaber nævner den 4. juni 1600, at Hans Wulff
Rotgieter modtager 100 daler af Casper Mildenitz, hvorfor han
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I Fæstn i ngs regnskaberne
har skriveren tegnet et
lille hus. Har han mon
skitseret Gethuset?
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skal lave al slags arbejde. Hermed var han altså ansat som “rotgieter”.
Sidst på året 1600 var tre pligtkarlc i gang med at indrette
grunden til en kælder under Gethuset, de "haver gravet ler og
udført jorden af kælderen efter hauptmandens underskrevne
seddels pålydelse” og under Hans WulfFs ledelse. Der skulle li
geledes bruges bjælker, spær, lægter og brædder til bygningen,
hvilket hovedsagligt kom fra Norge. Skipperne, der bragte læg
ter og brædder, var Søfren Gulliekey fra Larvik, Niels Børgesen
fra Kungelf, og Niels Lauritzen fra Hermandsund. Bjælkerne
blev købt af hclsingørfolkcne Gudmand Nielsen og Michell
Seidel. Spærene blev leveret af Arvid Thursen i Nørre Halland
og Rasmus Nielsen fra Kongsbak. Flere brædder kom med Jens
Svendsen, borger udi Varbcrg, og sent på året ankom Peder Sty
remand med fyrre- og egetømmer.
Efter at byggerierne således var forsynet med træ, viser regn
skaberne, at der til Gethusets bygning i alt var ankommet 48
bjælker, ogat de havde en længde af 7,5 meter. Stenlægter, hvor
på tagstenene blev lagt, var 520 stykker. Hertil kommer bræd
derne (dæler), hvoraf der var nævnt 780 stykker.
Påske Tømmermand fik den 29. maj løn for "adskilligt arbej
de, han haver gjort udi det Ny Gethus fra den 7. april og til den
10. maj". Lønnen androg 220 daler - hvilket var rigtig mange
penge.
Tre tidligere nævnte murermestre fik løn for muren uden for
Gethuset, som de havde opmuret fra juni til august. Regnska
berne fortæller nu, at Hans von Andorff er død, og hans svoger
Casper Bogardt Stenhugger overtager færdiggørelsen af Gethu
set. Man havde aftalt med Hans von Andorff i 1599, at han skulle
have 400 daler i arbejdsløn. Af dem var de 200 daler udbetalt året
før. "Siden har Gud kaldt Hans v. Andorff til sig" (han havde da
også arbejdet for den danske konge i en menneskealder). Efter
ham fuldførte hans svoger arbejdet og fik de nævnte 200 daler.
Casper Mildenitz kvitterede for arbejdet.
Efter at det rå (nøgne) hus nu var kommet op at stå, var der
indretningen tilbage. Den 1. september færdiggjorde Thyge
Snecker alle vindueskarme og døre samt en vindeltrappe. Fem
dage efter sad vinduerne på plads, hvorefter Oluf Glarmester
kunne sætte glas i af "hans eget glas, bly og tin". Hans Wulff
klejnsmed, ikke at forveksle med rotgieteren af samme navn,
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smedede vinduesbuen beslag og tværjern til vinduerne. I løbet
af måneden må taget være færdigt, for Bernt Blytækker fik nu
betaling for 14 dages arbejde med at lave inddækning omkring
skorstenene. Anders Dansker Bøsseskøtte, som også i anden
sammenhæng nævnes som maler, anstrøg porten “udi olie far
ve” samt vinduerne og forgyldning af en knap. Også tømmer
mester Dirick Frij og hans svende havde arbejdet på Gethusct
fra 2. august til Mikkelsdag (29. september). Kongens klejnsmed
Gothardt Rande fik løn for ”adskilligt arbejde”, og Påske Tøm
mermand og hans folk arbejdede midt i maj med ”noget arbejde
de haver gjort”. Hans Wulff klejnsmed smedede ”loftesøm og
lægtesøm”. Frederik Snedker snedkererede borde, bænke og an
det. Oluf Haagensen fik løn for at have “drevet og beget af hans
ejet beg og dreft” et rum på Gethusct, hvilket vil sige: tjæret og
konserveret træværket med beg.
Herefter satte Jørgen Pottemager to kakkelovne op, og Hans
Wulff Klejnsmed leverede ”skinner” dertil. Wulff fremstillede
også “hængsler på loftet”, og en kistebænk “med tvende låse er
forbrugt til skillerum på loftet”.

Der ansættes folk i Gethuset
Efter kongens befaling ansatte Casper Mildenitz i 1600 to karle,
som skulle hjælpe Hans Wulff Rotgictcr med at lave forme til de
store kartover og ellers gå til hånde i Gethuset. De skulle arbejde
på “deres egen kost og dagløn” og ellers have en daler om ugen.
Oluf Varn havde begyndt arbejdet den 23. juni og arbejdede til
den 8. december, i alt 24 uger, og Niels Roett, som var begyndt
den 14. juni 1600, arbejdede ligeledes til den 8. december, i alt
21 uger. Det fremgår, at virksomheden har fungeret fra juni må
ned med Hans Wulff Rotgieter som leder og to ansatte. Peder
Rebslager lavede taul (reb) til arbejdet med de store kartover. Ja
cob Hansen fremstillede “kareringe” til kartovernes støbeforme.
Regnskabsåret slutter med et forbrug af toldens penge på 1.662
daler og 10Vz skilling. I 1601 sendes der et missive til Axel Gyl
denstjerne, lensmand i Kristianopel, om at skaffe kongen en hel
hob brændeved til det nye Gethus ved Kronborg. Skovene i lenet
har ikke kunnet tåle, at der hele tiden blev hugget bygningstøm
mer til Gethusct, og Axel Gyldenstjerne beordres derfor til at
lade hugge en 2-3 gode skuder brændeved i sit len og lade det
Der
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føre ned til de nærmeste ladesteder. Han må selv skaffe skuder
og føre det hele som udgift i sit regnskab.

Gethusets bygninger
Der findes ingen tegninger eller billeder af Christian 4.s Gethus
i Helsingør, men vi kan prøve at lave et lille regnestykke ud fra
regnskabernes oplysninger, og hvad vi ved i dag. Der er brugt
119.000 tagsten fra Emden; til en m2 bruges i dag ca. 15 moderne
tagsten. Så kan tagstenenes antal dække knapt 8.000 m2, hvilket
er kolossalt stort og vanskeligt at se for sig. Hvis vi kigger på
de øvrige oplysninger, især dem om træværket, er vi på sikrere
grund. Spærene ligger almindeligvis med 1 Vz alens afstand, som
vist var almindeligt i lange tider. Hvis vi bliver i Helsingør og ser
på Skt. Olai Kirke, der er bygget i 1559, ses det, at kirken med
en længde på 50 meter har et forbrug på 52 spær. Hvis vi går
ud fra den samme afstand mellem spærene, vil 78 spær således
give et hus med en længde på ca. 74 meter ved et halvtaghus,
- og det halve ved et heltag. Spærenes længde var 7,5 m. Det
giver en grundflade på ca. 550 m2. Da der går en vindeltrappe
op til første salen, hvor der er skillerum, og glarmesteren sætter
vinduer i på loftet, har 1. salen antagelig været udnyttet. I 1614
er et stykke mur faldet ned og skal skiftes. Den væltede mur er
omkring 16 meter lang og 4,4 meter høj og har en tykkelse af
1 Vz sten. Da der næppe har været en havemur omkring Gethuset
med en højde på 4,4 meter, kan vi gætte på, at de nævnte 4,4
meter var husmurens højde. Da det nævnes, at Anders Dansker
Bøsseskytte forgylder en knap, kan vi måske forestille os, at der
har været et lille spir på huset.

Inde i Gethuset
Kongen havde som omtalt sit eget værksted i Gethuset, med
borde og bænke, hvor han i første omgang lagde ud med per
sonligt at forestå støbningen af en af de fornemste kanoner, som
Gethuset producerede. Hen på efteråret 1603 må der have været
koldt i kongens værksted, for der blev sat en jernkakkelovn op,
med jernplader inderst og pottekakler yderst.
Men tilsyneladende var én kakkelovn ikke nok, for der sattes
endnu en kakkelovn op i samme værksted; denne gang var det
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en efter datidens forhold moderne jernvindovn. Der byggedes
også et skur af 3.000 danske mursten og en hemmelighed, og
der blev sat murankre, dørbeslag m.m. i bygningen. Desuden
satte glarmesteren adskillige vinduer af glas og bly op til alle
Gethusets kamre og lofter. Der kunne tilsyneladende også arbej
des på loftet.
Nede i værkstedet var der ambolte af jern og de store sme
debælge med ak det tilbehør, som krævedes i sådan en svær
industri. Rebslageren havde leveret kordeler (til at splejse tov
sammen) og reb af ægte hamp, som både i Gethuset og i Ham
mermøllen blev brugt til det store skyts, når stykkerne skulle
vindes op og ned, samt til at binde dem fast, når de skulle bores.
Som brændsel i ovnene blev der brugt store mængder af sten
kul, som hvert år landedes ved Hammermøllens bro eller ved
slottes brygge.
Rotgietercn havde sin bolig i Gethuset. 1 skiftet over Gethusets
anden rotgieter Hans Kemmers bo beskrives to kamre, hvoraf
et kaldes for sengekammeret, dernæst var der stuen med bænke
og en kakkelovn med kakler. Oven over stuen var der endnu et
kammer. Svendekammeret havde fire vinduer, og der var indret
tet sengesteder; måske lå det også ovenpå. Nede i værkstedet
arbejdede rotgieteren ved et stort bord af egeplanker med en
pålagt kobberplade. Her bruges file, og emnerne blev poleret.
Der var en kran til “at lægge kobberet op med”, og når rotgiete
ren arbejdede ved ovnen, stod han på et par bukke. Smelteovnen
var opmuret med 4 store piller i hjørnerne, og døren ind til ov
nen var af jern. Der var endnu en ovn kaldet “den lille”. Skuret,

Gethuset i kongefis nye
by Gliickstadt “Lykkens
by" varen imponerende
bygning, øg maske er det
sådan vi skal forestille os,
at Gethuset i Helsingør
har set ud. Desværre fin
des ingen af bygningerne
mere.

Inde i Gethuset
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Det er ikke nogen stor
kælder, som blev udgravet
i 1998 pd den tidli
gere Gethusgrund, men
regnskaberne viser, at tre
pligtkarle sidst pd året
1600 var i gang med at
indrette en kælder under
Gethuset, hvorfra de
havde gravet ler og fort
jord. Selve damkulen til
stobning har været af
ganske anderledes dimen
sioner.

hvor der var en “hemmelighed”, var opført 1629 med 18 bin
dinger, 30 tavl murværk, 5 tavl i længden og 2 tavl i bredden. Et
plankeværk omkransedc hele herligheden, og to porte tjente til
indgang. Virksomhedens stald fandtes på Lundegården - Kron
borgs staldgård - her var æslerne og hestene opstaldet.
Hvis man tager fantasien til hjælp for at se Gcthuset for sig, så
giver gethuset i Gliickstadt, der var bygget i selve fæstningsan
lægget omkring 1615, nok et udmærket bud på, hvilken impone
rende bygning der engang har ligget på hjørnet af selve byen ud
mod Kronborg. I øvrigt har det heller ikke været ulig det senere
gethus på Kgs. Nytorv i København.
På Gethusgrunden fandt man ved en arkæologisk udgravning
i 1998 en kælder, der bestod af genbrugte sandsten, bl.a. her
mer fra en kamin fra 1500- eller begyndelsen af 1600-årene. Det
kunne være den kælder, som sidst på året 1600 blev udgravet
af tre pligtkarle, der var i gang med at indrette grunden til en
kælder under Gethuset, de “haver gravet ler og udført jorden af
kælderen efter hauptmandens underskrevne seddels pålydning”.
Det var ikke nogen stor kælder, blot 5-6 m2, en typisk renæs
sancekælder, og vi hører da heller ikke noget om brugen af den.

Det nye Gethus 1636
Derefter springer vi frem i tiden til juli 1636, hvor Gethuset atter
betegnes som det nye Gethus. Det kunne lyde, som om rigtig me-

Gaden ved Gethuset blev
brolagt i 1638. Det tog to
dagefor brolægger Niels
Erlandsen og 4 mand, og
tømrer Anders Christen
sen lagde rendestenen ved
Gethuset. Arkæologiske
undersøgelser i forbin
delse med nedlægning af
Jjernvarme i 2009 viste, at
bdde rendesten og brolæg
ning fra 1638 var bevaret
under asfalten.

get var ombygget. Den 29. april samme år havde kongen skrevet
til lensmanden om, at han næste dag personligt ville komme til
Helsingør. Der skulle graves et hul i damkulen i Gethuset ind til
grundvandet - graven skulle afstives. Det er den store klokke til
Kronborg, som skal støbes, og kongen skriver, at han vil komme
til Kronborg og spise mad i haven (Lundehaven). En sådan grav
ning i Gethuset var en udbedring, der viser, hvor betydningsfuld
en del af Gethuset selve damkulen eller støbegraven var, så man
betegner simpelthen Gethuset som nyt. Kongen var til stede en
dags tid og overværede selv arbejdet.

En hel del jernting var leveret til bygningen, bl.a. til de to
porte, som fik nye hængsler. Den ene af de to porte gik ud til
Klostergaden (Allégaden). Plankeværket omkring Gethuset var
blæst ned og blev repareret. Indendørs havde Hans Kloppstock
lavet 4 bukke, der skulle bruges til at stå på, når rotgieteren satte
gods i ovnen.
De følgende år var der stadig mange reparationer ved Get
huset. Vindueskarme og vinduesbuer blev sat i stand. Der ar
bejdedes på 6 nye “skudvinduer”, og glarmesteren satte glas i.
Porten til vægten - vi skal forestille os en vægt af anseelig stør
relse - samt selve Gethusporten fik nye hængsler i 1638, men den
var gal med vinduerne igen. Gaden ved Gethuset blev brolagt;
det tog 2 dage for brolægger Niels Erlandsen og 4 mand. Tømrer
Anders Christensen lagde rendestenen ved Gethuset, hvor der
ikke har været rendesten før, dvs. for porten havde tømrerne lagt
en sluse af nyt tømmer, som vandet skulle have sit løb under.
I 1640 blev der støbt en ny jerndør til gethusovnen. Selve ov
nen var ganske brøstfældig og gulvet eller arnen var helt brændt
igennem, så nye mursten blev sat og muret op. En ny kiste af
brædder skulle bruges til arbejdsvognene, ligeledes to nye kister
til at “age kul udi”, alt sammen brugt på Gethuset. Således viser
Kronborgs fæstningsregnskaber en lang række af reparationer
og arbejde med at holde værkstederne i gang i 40 år.

Smeltemølle og smeltehytter i Hellebæk og Teglstrup
Efter at først Hammermøllen i Hellebæk og siden Gethuset i
Helsingør var opført, og man var klar til produktionen, ønskede
kongen yderligere at udbygge værkerne med en smcltemølle ud
fra den formodning, at moserne og jorderne omkring Hellebæk
indeholdt tilstrækkelig meget jern - det vil sige myremalm - til
at det kunne udnyttes i Hammermøllen. Hvor smeltehytterne
lå ved vi ikke, måske syd for Hvidelykke Dam, der ligger umid
delbart op til GI. Hellebækvej (kort side 32). Vi kan gætte på, at
gravningerne af ertsen har fundet sted ved den såkaldte Værker
nes Mose og omkring Skidenbækvejen, der løber parallelt med
GI. Hellebækvej. Målinger med et primitivt magnetometer har
vist et koncentreret jernudslag her.
I 1601 nævnes, at Smeltemøllen har 8 blæsebælge og 4 skor
stene. Vandet skulle løbe fra Hvideløkkedam til Horsebækdam78
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Den kongelige Jiskemcster Hans Rostgaards
skitserede kort over karpe,
karusse og geddedamme
fra 1682. Nederst pd
tegningen er Kongens
Mølle og Kobbermøllen/
Smeltemøllen a ngivet.
I 1685 var Hammermøllen
færdig indrettet i kongens
tidligere Kornmølle. Den
gamle Hammermølle
kaldes "Øvre Ham
mermølle". Den ses ved
sluseværket ud til Hammermølledammen foran
Hellebækgdrd. Fiskerhu
set ved Kobberdammen,
hvor en af fiskemesterens
fiskere boede, eksisterer
stadig (korttekst trans
skriberet).

men (Kobberdammen), videre til Smcltemøllen og derfra videre
til Hammermøllen.
Fra juni til november 1601 var der kommet byggemateriale
til Hellebæk. Først kom der Emden-tagsten og danske mursten.
Tagstenene skulle videre ind til Gethuset, mens de 18.799 dan
ske mursten skulle bruges til Smeltemøllen. Morten Jensen,
Helsingør, var leveringsdygtig med de sidste. Dernæst kom der
bygningstømmer, fyrretømmer og egetømmer fra Kongelv, Ferre og Kungsbak, mens stenlægternc kom fra Uddeval. Dernæst
blev der købt oksehuder til 8 blæsebælge. Yderligere betaltes
Direk Frij tømmermand og hans svende for at fælde store bø-
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Kobberdam nt en (M), sønt
dat hedder i dag, kaldes
i 1685for Hammersøen.
Pd Frederik 2.s tid kaldes
den Horseback Dam og
dats afløb for Horsebækkat. Via et stemmeværk
løber vandet ned til
dammene ved Christian
4.s Hammcrmølle. Østfor
dammen Id et finere hus
kaldet Kobberhuset (N).
Hvilken fitnktion huset
havde vides ikke, men i
1681 er det den kongelige
fiskermesta Hans Rostgaard, som bestyrer det.
Huset Id som her vest for
GI. Hellebækvej, der ses
som en utydelig streg.

getræer i skoven, træet blev ophugget og savet til, så det kunne
bruges til Smeltemøllen.
Der står intet i regnskaberne om møllekanaler eller gravear
bejde i forbindelse med byggeriet af Hammermøllen, der opfø
res ved sluseværket ud til den store Hammermølledam (i dag
Hellebæk Dam). Til gengæld er der udførligt regnskab for dæm
nings- og grøftegraveri ved opførelsen af Smeltemøllen.
I juli måned 1601 betales Valentin Graver og hans svende for
“den grøft de graver fra Horsebæk Dam til Hvideløkke Sø, som
vandet skal have sit udløb til Smcltcmøllen, ligeledes en lang
grøft de graver, som vandet skal have sit løb fra Smeltemøllen til
Hammermøllen”. 1 september og december er det “en grøft fra
Hvideløkke Sø og til Horsebæk Dam med den grøft som vandet
skal have sit udløb til Smeltemøllen”. Ind imellem arbejder Va
lentin og hans svende på en ny dæmning “neden for den gamle
dæmning ved Hvideløkke Sø som vandet haver sit udløb”. Ud
fra denne tekst mener vi, at Kobberdammen i år 1600 har heddet
Horsebæk Dam, og at vandløbet er blevet kaldet for Horscbækken, den bæk, der løber sammen med Hellebækken ved Ham
mermøllen og Smelte- og Kobbermøllen. Derved skelnes mel80
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lem det nordlige afløb fra Bondedammen, som den egentlige
Hellebæk, der oprindeligt har løbet direkte ned til slusen ved
Hellebæk Dam med udløb til slusen ved Kongens Melmølle. På
fæstningskortet fra 1685 kaldes Kobberdammen for Hammer
søen, hvilket netop må skyldes, at begge møller fik vand fra den
ne dam/sø. I dag kaldes søerne for Kobberdam og Hvideløkke
Dam. En fin bygning kaldet Kobberhuset findes imidlertid på
kortet fra 1685, så først senere har navnet Kobberdammen vun
det indpas i Geværfabrikkens tid.
I dag er dæmningen ved slusen, en del af GI. Hellebækvej,
meget markant, og det bratte fald fra Kobberdammen via slusen
forstærkes af de stærkt afgravede sider, hvor vandet engang løb
videre ned til flere damme og ned til Christian 4.s Hammermølle
og møllekanalcn. Et gammelt sagn vil vide, at Kobberdammen,
som er nærmest cirkulær, oprindelig blev gravet for at levere ler
til byggeriet af Krogen Slot, hvilket selvfølgelig ikke kan bevises.
Til den nye Hammermølle blev der i år 1599 brugt 3.643 Vz
daler og til det nye Gethus året efter 1.662 daler, mens der til Nye
Smeltemølle og smeltehytter i år 1601 blev brugt 2.865 daler.
Kongens skib “Hanen”, som kom fra Norge, havde jernmalm
med, som færgemand Peder Germandsen og hans selskab førte
i land. Det skulle bruges i smeltehytterne. Kongen satsede altså
ikke på den lokale myremalm alene.
I 1601 havde Smeltemøllen faet 8 blæsebælge og intet mindre
end 4 skorstene, og året efter blev der opsat to kakkelovne inde i
møllen af Jørgen Pottemager, der satte kaklerne op.
Poul Smelter fik pension og besoldning for Vz år for at fedt og
at smøreredskaber og bælge. 1 1604 var der foruden Poul Smel
ter ansat 4 svende: Peder Eriksen, Andreas Fisker, Christoffer
Keigell, Claus Poulsen, der hver fik 5 daler, og 1 dreng ved navn
Hans Pedersen fik 1 daler om måneden. Christoffer Dettloffsen
fik 4 daler for at hugge ertsmalm. Anders Kegel var æseldriver,
og for det fik han 4 daler om måneden i kostpenge. Seletøjet til
muldæslet var leveret af Hans Remsnider.
De tre år, Smeltemøllen eksisterede, blev der lavet en mængde
værktøj af jern til brug i møllen. Men da møllen jo var beregnet
til at smelte jern og måske slet ikke kobber, må det være grun
den til, at møllen hurtigt ændres til en kobbermølle, da jernmal
men udeblev.
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Mens mester i smeltemøllen Poul Smelter antagelig var af
dansk oprindelse, gjalt det ikke for den nye Kobbermølle, da den
kvalificerede håndværksmæssige arbejdskraft som kobbersmed
skulle hentes i Tyskland. Mester Jochim Achtzenit var derefter
ansat allerede fra 1603 i Kobbermøllen, og Poul Smelter og hans
folk fik deres opsigelse året efter.

Slusen ved Kobberdam
men finer endnu i dag
vandel videre ned til
Hellebæk.

Kobbermøllen i Hellebæk
Den tredje af kongens fabriksbygninger blev derefter Kobber
møllen, i den nu ombyggede Smeltemølle. Kobbermøllen har
som de første af Hammermøllens bygninger hovedsagelig været
bygget af træ. 1607 blev opført en ny bygning til Kobbermøl
len med bredere tag “hvor af kobbersmeden for regnen kunne
arbejde”. Møllen havde mindst 2 vandhjul, og i 1611 nævnes 8
bælge saml et skur over smelteovnen. Et sted har ligget et kob
berkammer og et kulhus, som havde 9 bindinger. Her opbevare
des kullet, der kom ind fra skibene, og vel især også det kul, som
blev brugt inde i Gethuset i Helsingør. Den 8. november 1604
var en gavl og nogle vægge blæst ned af en stor storm. Et år la-
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ver tømrerne broerne mellem begge hamre. I 1607 sættes der en
jernkakkelovn op inde i møllen. I de sidste år, vi følger møllerne,
sættes der 8 nye vinduer i Kobbermøllen, og i de andre vinduer
sættes 96 ruder (1640) og senere igen 109 ruder.
Den væsentlige del af Kobbermøllen har været smelteovnen,
hvor kobber og zink blev smeltet, og hvortil der var knyttet et
kobberkammer. Det er imidlertid ikke det, vi hører meget om,
til gengæld høre vi meget om bygningstømmer til selve møllen
og vandet, der løber igennem huset, idet de to møllehjul sikkert
har ligget inde i selve bygningen. Der har været blæsebælge, som
har været drevet af vandhjulene, ligesom i Hammcrmøllen.

Stampemøllen 1600-1606
Endnu en mølle omtales i 1600. Carsten Felbereder i Helsingør
havde på egen bekostning opført en Stampemølle over for Ham
mermøllen i håb om, at han måtte bruge og beholde den til sit
embedes behov, så længe han levede, og efter hans død skulle
den af hans børn, som blev dygtig til feldberederhåndværkct,
beholde møllen. De skulle holde den i god stand og årlig i rette
tid svare kronen 6 gamle dalere, som skulle leveres til lensman
den på Kronborg19. Behovet for en felbereder var jo i betragtning
af Kronborgs Arkeli naturligt nok. Men efter 1606 hører vi ikke
mere til Stampemøllen. Den har ligget ved det samme vandløb
og opstemning som Hammermøllen.

Kapitel 4:

Indsamling
og støbning
i Gethuset

Det var blandt andet stykker som denne, der blev indsamlet til omsmeltning i Helsingør Gethus. Kanonstykket
befinder sig i dag yd Orlogsmuseet.

Klokkestøbning og kanonstobning i det samme
værksted. I baggrunden
ses den store smelteovn.

Kanon- og klokkestøbning i samme rum
Vi har ingen præcis beskrivelse af Gethuscts indre, men alligevel
kan vi ud fra regnskaberne danne os et billede af et stort rum,
totalt domineret af smelteovnen - også kaldet for getovnen.
Tæt ved siden af den lå støbegraven eller damgruben, hvor de
færdige støbninger blev lavet. Selve formningen af kanonerne
og klokkerne fandt også sted i dette rum.
Støbeovnen var opmuret med store piller i alle fire hjørner,
foruden den var der også en lille ovn. En del murerarbejde fore
gik omkring selve ovnene. Før støbningen blev metallet smeltet
i smelteovnen med de ildfaste sten - flammesten kaldes de som blev hentet i Holland.
Ovnens kapacitet skulle kunne klare flere tons bronze ad
gangen.20 I ovnen var der også en indfyringsåbning, som blev
lukket med en jerndør. En stor skorsten sørgede for udluftning
og røg. Hævet over gulvniveau har rotgieteren kunnet arbejde,
mens bronzen uhindret kunne løbe ud på det skrånende gulv.

Det var vigtigt for ham at nå så langt ind i ovnen som muligt,
når kanoner eller andre emner skulle ind i ovnen. Store kanoner
blev savet itu, før de blev lagt ind. Opvarmning af ovnen foregik
gradvist, så gulvet omkring ovnen blev opvarmet samtidig. El
lers ville noget af malmen måske størkne ved kontakten med
gulvet, og det ville ikke være muligt at bruge det. Det er nok
derfor, at regnskaberne viser så mange reparationer omkring ov
nen. Ved 1.110 grader smeltede metallet helt, og tin blev tilsat.
Hvis der blev brugt gamle klokker som støbemassc, som havde
et væsentlig højere tinindhold, måtte der tilsættes kobber i ren
form, efter at man havde taget højde for den tin, der forsvandt
under støbningen. Her har rotgieterens erfaring været vigtig.
Selv kongen havde sin egen mening om den sag, som vi senere
skal se. Når rotgieteren stod på sine bukke, havde han mulighed
for med lange stager at røre rundt i malmen. Efter at malmens
konsistens var den rette, skulle proppen i ovnens åbning stødes
tilbage med en stage, hvorefter metallet kunne flyde ud i forme
ne gennem kanalerne i gulvet. De afsluttende processer kom
mer regnskaberne ikke ind på. Vi kender kun resultaterne: de
færdige kanoner og klokkerne. Men efterbearbejdningen betød,
at jernbåndene om kanonerne blev fjernet, og der blev foreta
get en afpudsning med mejsler. Den endelige bearbejdning af
skytset foregik ude i Hammermøllen, efter at kanonløbet var
udboret.
Som brændsel blev brugt tørt træ og stenkul, hvis brændings
værdi er meget høj. Over støbegraven stod en kran, det såkaldte
hævetøj. I året 1607 var det helt galt med getovnen. Man måtte
til København for at hente murermester Erich Hansen, for at
han kunne “gøre en ny hvælving til getovnen, og hvor der ellers
gøres behov der at forfærdige, hvor den er brøstholden ’’. Det var
aftalt, at han skulle have 20 daler for arbejdet. Tre pligtkarle blev
ansat i en måned som medhjælp.
Om nogle af de mange arbejdere, der var ansat i Hammer
møllen og Kobbermøllen i Hellebæk, deltog i arbejdet i Gethuset i Helsingør, ved vi ikke. Derimod har rotgieteren ofte været
med ude i Hammermøllen, når stykkerne skulle udbores og fær
diggøres.

Hævetøjet bestod af en
træ- eller bronzetalje,
som varforsynet med
irisser ogforbundet med
et svært reb. I Itweløjet
varen nødvendighed i
alle værkes t eder og pa
Kronborgs Arkeli, hvor
kanoner og andel tungt
skulle manovreres rundt.
Taljen her har Christian
4.s monogram og findes
pd Tøjhusmuseet.

Hævetøjet
Hævetøjet blev brugt på Tøjhuset og rigets fæstninger ved ar
mering og aftakling af orlogsskibene samt i Gethuset, som her.
Hævetøjet bestod af en talje med to blokke af træ, forsynet med
trisser og forbundet med et svært tov. Det benyttedes sammen
med et treben af træ påsat en kraftig vinde med håndsving i
form af en træbom. Taljerne kunne være af støbt bronze. Hæ

vetøjets nederste trisse var forsynet med en krog, der greb om
kanonens hanke eller om et tov ført gennem disse. Ved løft af
kanonen var det vigtigt, at hævetøjet anbragtes nøjagtigt over
kanonen for ikke at vælte. Kanonen måtte da samtidig styres
med en træbom stukket i løbet for ikke at svinge rundt i luften
med fare for at vælte hævetøjet eller beskadige laden. Der blev
lavet en særlig stor trisse af kongens eget kobber (bronze?), der
brugtes til at vinde de store skyts op og ned.
Også til den ganske nye Hammermølle blev der den 12. juni
1600 støbt et hævetøj, der skulle bruges ved selve boretøjet. 24
år senere hører vi igen om et hævetøj, der “er kommen til Gethuset til en kran at lægge kobberet op med i Gethuset med 2
jernhager og 2 ringe”. På Kronborg var der i 1597 kommet to
små og store hævetøjer på “Tøjhuset på volden”.

Anskaffelse af støbemateriale
Materialerne til skytsfrcmstillingen blev som omtalt i indled
ningen i størst muligt omfang hentet inden for landets grænser.
Hertil tjente i første række gamle, ubrugelige kanoner fra fæst
ninger rundt om i hele landet samt Norge, Halland og Skåne.
I regnskaberne står altid kobber, en legeret form, hvor der
tales om “buren-kobber” og “ru-kobber”, dvs. urent kobber, i
modsætning til kedclkobber (”kiel-kobber”, dvs. hamret kob
ber), som betragtes som det reneste. Kobberet blev legeret med
tin til bronze. Til kanoner var forholdet 90 % kobber og 10 % tin.
Til klokkerne en noget højere del tin, nemlig 22 % tin og 78 %
kobber.
Gik større mængder skyts tabt, f.cks. i krigstid, ved fjendtlig
erobring af fæstninger eller store tab af orlogsfartøjcr, måtte
tabet afbødes ved fremskaffelse af nyt metal og hastig fremstil
ling af nye kanoner. Ny bronze måtte enten købes udefra el
ler skaffes til veje ved klokkekonfiskation eller konfiskation af
kobbertøj fra rigets indbyggere. Befolkningen har måttet bære
nogle afsavn, for at kongen kunne opretholde sin flådemagt og
sin befæstning af rigets grænser.
Jernskyts udgjorde gennem hele århundredet langt størstede
len af borges og fæstningers beholdninger. De mange “tilladel
ser” til ertsgravning, som blev givet flere steder i landet, viser, at
Christian 4. har troet på, at det ville være muligt at skaffe metal,

måske kobber, men i hvert fald jern, inden for rigets grænser.
Allerede Frederik 2. havde givet koncession til en polsk mønt
mester til gravning efter sølv omkring Helsingør. En fra Polen
tilrejst møntmester havde tilbudt kongen sin tjeneste og beret
tet, at han ved Helsingør ved det bjerg, som “Gerichten (galgen)
står på”, har fundet noget erts, der er så rigt, at der af et centner
kan fas 34 lod sølv, og han vil lade sig bruge dér, hvis han kan fa
tilforordnet en duelig bjergmester. “De skulle derfor straks kalde
ham til sig med ertset og hans proberinger deraf, undersøge, om
hans foregivende er noget bevendt og uden bedrageri, og sende
kongen deres betænkning derom. De berggeseller, som nu er i
Skåne, skal med det første komme over til Sjælland til ham for
at undersøge, om bjergværket ved Kronborg kan fa nogen frem
gang eller ej”.21 Ingen af delene lod sig gøre for de finere metal
lers vedkommende, og mængden af myremalm, der blev fundet
i mosernes tørvelag, og det jern, som blev udvundet deraf, var
så ringe, at det ikke lod sig gøre at basere en hel skytsproduktion
på den brydning.
Et andet eksempel på et tilbud, kongen modtog, var fra Hans
Hatting, der den 17. januar 1588 havde lovet at ville holde jern
hytten i Helsingborg len i stand på sin egen bekostning og at
ville smede og arbejde til kongens behov osv. mod at bruge ager
og eng ved møllen kvit og frit, få hofklædning og nyde tjeneste
af kongens bønder.

Indsamlingen af klokker i 1602
Den helt store indsamling af kobber kom i gang i året 1602. Kir
kernes klokker var de råvarer, som Christian 4. kunne bruge i
sine store planer for de to kongelige Gethuse. Indsamlingen blev
ledet af hopmand på Kronborg, Casper Mildenitz. Alle kirker
med mere end én klokke skulle bidrage med klokker.
Kongens planer om støbning af den store kanonserie “De
Gamle Konger” med start i 1602 krævede særlige forhold, og en
indsamling af kirkeklokker var nødvendig og blev gennemført
i nogle af landets største len. Endelig blev der suppleret med
køkkentøj, ikke mindst fra flåden. Der blev også indsamlet jern
i stor stil, først og fremmest til Hammermøllens produktion af
jernfang (værktøj og genstande) og senere til vedligeholdelses
arbejder på bygninger, herunder også på møllerne og Gethuset.
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En af de klokker, som

ikke blev indsamlet i
1602. Klokken erfra et af
Jlddens mindre orlogs
skibe, Snarensvend, som
sank ud for Snekkersten i
16K. Klokken er i dag pd
Orlogsmuseet.

Indsamlingen af kirkeklokker i 1602 omfattede i særlig grad
de store Kronborg, Antvorskov og Frederiksborg len og - måske
især - Helsingborg len, som måtte afgive næsten 30 tons klok
kekobber. Den første og største statslige klokkekonfiskation i
Danmark havde som nævnt fundet sted i årene 1528-29, kort før
reformationen under Frederik 1., hvor den urolige tid indbød til
oprustning med ekstraskatter og soldaterudskrivninger.
Ligesom det var sket i 1500-årene, havde lensmændene alle
rede i 1601, forud for selve indsamlingen, faet instruktioner om
at udarbejde omhyggelige lister over, hvor mange klokker der
blev taget fra hver kirke, og hvor meget de vejede. 1 juli måned
1601 var rigsrådet forsamlet på Kronborg, hvor man blev enige
med kongen. Et brev blev sendt ud til alle landets lensmænd om
indsendelse til Mønten i København (støberiet) af klokker fra
alle de landsbykirker, hvorover kongen på kronens eller kapit
lernes vegne havde “jus patronatus” (patronatsret). En ting var.
hiiLdmluitfen dj kldkki'ti IfiOJ
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at superintendenterne (biskopperne) og præsterne kunne bære
over med konfiskationen. Noget andet var menighederne i det
ganske land, der var umådeligt kede af at miste deres klokker.
Herom vidner også flere breve, hvor man mindeligt beder om
at få lov til at beholde klokken i kirken og i stedet levere så me
get kcdclkobber, som klokkerne vejer. Således i Grønholt kirke,
hvor man først var villige til at aflevere klokken, men fik den
trukket tilbage og betalte med 331 kg metal, "som de gav i leve
ring, fordi de ville beholde klokken for sig selv". Da der mang
lede 306 kg, har Grønholt-folkene sat sig i gæld i rede penge,
nemlig 88 daler, 2 mark, 6 skilling. For dette beløb blev der da
købt kobber.
Kongens brev til lensmændene den 28. juli 1601 lød bl.a., at
da rigets befæstninger på grænserne og kongens skibsarmada
"ikke er således forsynede med groft skyts og anden munition,
som nødtøften og lejligheden vel kunne kræve, hvis der, hvad
Gud forbyde, skulle komme noget fjendtligt og uforvarende på,
har kongen overvejet denne sag med 11 af rigets råd, der nu er
til stede på Kronborg hos kongen, og til tryggere forsikring for
rigerne anset det for rådeligt, at enhver landsbykirke i hele lan
det, der har mere end en klokke, kun skal beholde den største,
medens de andre skulle støbes om og anvendes til forstærkning
og forbedring af rigets arkeli, eftersom enhver landsbykirke kan
have nok i én klokke, hvormed kirketjenesten kan besørges til
børligt".22 En oversigt over det indsamlede fra de nævnte sjæl
landske og skånske len viser følgende:
Fra Antvorskov len kom 32 klokker, som vejede i alt 10.124 kg.
Fra Kronborg len kom 17 klokker, som vejer i alt 6.030 kg. Fra
Helsingborg len kom 82 klokker, som vejer i alt 29.360 kg. Det
vil sige næsten 30 tons kobber. Græsc og Grønholt kirker i Frede
riksborg len afleverede kobber i stedet for, da man dér ville behol
de sine klokker. Græsted og Søborg havde tre klokker og måtte
derfor aflevere de to. Det afleverede her vejede i alt 1.421 kg.
I ak blev der i hele landet indsamlet 340 store og 76 små klok
ker med en samlet vægt på 93.670 kg. Fra de nævnte fire len
indkom der 131 klokker, svarende til 20.698 kg.
Med hensyn til klokkernes vægt lå der dels store fordele deri,
at man inddrog de nære lens kirkeklokker, og dels også deri, at
de sjællandske klokkers vægt var betydeligt større end de fyn
ske og jyskes. Store klokker - hvormed menes klokker med en

Bilag fra fæstningsregn
skaberne med opgørelse
og afregning af Kronborgs
store klokke, der havde
ni vagt på over 8 tons,
som afregnedes med Hans
Meier, derfor arbejdet fik
621 rigsdaler, 1 mark og
12 skilling. Nederst imderskrevet Helsingør 12.
marts 1638 af Christian
4. samt rotgieter Hans
Meier og skriveren Jens
Thomsen, begge med egen
hånd.

vægt over 100 kg - fandtes nok spredt over hele landet, men i det
indsamlede klokkemateriale pr. gennemsnit fra Sjælland var 334
kg, hvorimod det fynske gennemsnit lå på 294 og det jyske kun
på 194 kg.
Selv om de store klokke- og kedelkonfiskationer ophørte i
1603, blev der passet nøje på rigets kobberbeholdninger i årene
op til 1611. Borgmestre og råd i købstæderne fik besked om, at
der aldeles ikke måtte udføres kobber af riget. Strandet kob
ber på Skånekysten betaltes og fragtedes 1604 frem til kongens
brug.23 Ubrugeligt kobber, tin og messing på slottene Aakjær og
Indsamlingen af klokker i 1602
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Skanderborg skulle i september 1604 sendes til Casper Mildenitz, og alt udslaget kobber fra Hammermøllen skulle i juli 1611
sendes til Frederiksborg.24
Historien gentog sig mange år efter nemlig den 30. maj 1646,
da kongen og riget virkelig fattedes penge for “til fædrelandets
defension igen at oprette et fornødent artilleri, men (da kongen)
dertil ingen midler ved, med mindre han kommes til hjælp med
en del kobber og tin, skal Corfitz Ulfeldt foreholde borgerskabet
i København det og på kongens vegne forhandle med det om at
komme riget til undsætning med så meget kedelkobber og tin,
det er muligt at tilvejebringe, da det ligger kongen og riget stor
magt herpå. Det skal senest inden Mikkelsdag 1646 mod kvit
tering afleveres på Tøjhuset til tøjmester Christoffer Suencke”.25
Et brev med enslydende bøn sendes samme dag til iensmændene for at forkynde det samme for bønder og menig almue
samt præster. Hver præst bedes om at komme til hjælp med
mindst 32 kg og 8 kg tin. Også bly blev indsamlet til Gethuset,
for at blive udleveret og brugt til kongens behov.
Arkelimestrene, krudtmagerne og rotgieterne havde alle pligt
til at føre et detaljeret regnskab over indtægter og udgifter samt
størrelsen af deres beholdninger ved hvert års regnskabsafslut
ning, hvilket også var tydeligt anført i deres ansættelsesbreve,
bestallinger m.m. Det samme var gældende for lensmændene,
der ved regnskabsårets slutning indsendte regnskaberne til Ren
tekammeret sammen med bilag og kvitteringer.26 Når rotgieteren var regnskabspligtig indtil det mindste pund, skyldes det, at
der var så store værdier forbundet med hans erhverv, og af den
grund var hans arbejde underkastet nøje kontrol. Problemerne
opstod især, da det i 1621 viste sig, at vægten i Helsingør vejede
galt - med derpå følgende miskredit af rotgieteren.
Rotgieteren støbte kun kanoner efter kongens ordre, såvel
som slagklokker til tårne m.m. til slottene Kronborg, Frederiks
borg og Akershus, mens kirkeklokker var efter de enkelte kir
kers bestillinger.
Arkelimestrene i Københavns Tøjhus modtog det indleverede
skyts fra Gethuset i Helsingør. Men afregningen fra Helsingør
gik via Rentekammeret, idet de indbragte regelmæssige regn
skaber, som bøssestøberen skyldte kongen, og fremviste, hvad
der var indkommet af gammelt gods, hvad der var gået ud af
nyt støbt gods, og hvad der ellers var leveret. Bøssestøberen fik

Gamle kedler og pander
blev indsamlet fra Hol
men. Andreas Hansen
noterede i sin opgorelse 42
gamle kedler, der vejede
kg og 78 kedler, der
vejede 1.225 kg. Kedlen
her star pd Sjbjartsmitseet
i Goteborg.

ved afleveringen en kvittering» hvorefter pengene blev udbetalt
af øresundstoldernc. I København fik bøsscstøbcrne betaling af
Rentekammeret.

Hans Wulff Entfelder ansættes som den første bøsse
støber i Gethuset
I år 1600 var værkstedet i Gethuset klar til støbning» men det var
først i efteråret 1603, at Hans Wulff Entfelder fik sin bestalling.
Heri pointeres det, at alt inventarium, alt slags værktøj, som er
i Gethuset i Helsingør, og hvad ellers har været til hånde, var
kongelig majestæts eje. Det indskærpes, hvorledes bøssestøber
Hans Wulff Entfelder på egen omkostning ifølge sin bestalling
skal begynde at støbe den 21. oktober 1603, og i hvilken tilstand
det samme han ved sin afgang atter skal aflevere.
Som det fremgår af det senere viste eksempel fra hans regnska
ber for 1607-11, har Entfelder afleveret sine regelmæssige opgø
relser til Rentekammeret og faet en kvittering for det støbegods,
han er kongen skyldig. Det udleverede støbegods fratrukket det
indkomne giver, at Entfelder skylder kongen 1.119 kg.
Ved regnskabsårets afslutning indsendtes regnskaberne til
Rentekammeret sammen med de tilhørende bilag og kvitterin
ger. Arkelimesterens opgivelser af kasserede stykker, udleveret
til omsmeltning og angivet med vægt, blev sammenholdt med
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Gammelt køkkentøj,
vaskefade fra helsingørborgernes kokkener og
Børnehuset i Koben havn
hørte også til det indsam
lede kobber i 1602.

indtægtsposterne i rotgieterens regnskab. Det største ansvar
hvilede på Tøjhusets arkelimester, der til enhver tid måtte være
i stand til at redegøre for beholdningernes omfang.
Arkclimesteren i Københavns Tøjhus modtog det indleverede
nystøbte skyts fra rotgieteren. Han noterede afleveringens art
og mængde på regnskabets indtægtsside ved siden af skyts og
andet materiel, der var afleveret fra flåden, fæstningerne og Tøj
huset selv m.m. På samme måde er registret opstillet af Entfelder: på den ene side det indkomne støbegods, på den anden side
det udlevercde nystøbte gods.
Som det også fremgår af registret, dækker regnskabet ikke et
kalenderår, men gælder 1607 til 1611, idet rotgieteren ikke var
pligtig til at gøre regnskab på faste terminer, men blev kontrol
leret af Rentekammeret med vilkårlige intervaller på baggrund
af et løbende indtægts- og udgiftsregnskab.27 Almindeligvis blev
hans løn udbetalt som forskud, evt. som restancer.

Køkkentøj og kanoner
Foruden klokker blev der i 1602 indsamlet gamle kedler, pander
og mollinger (vaskefade) samt finere potter, kander og fade. An
dreas Hansen, skriver på Holmen, oplyser i sin opgørelse over
kobber, som i marts 1602 sendes fra København: 120 gamle ked
ler, der tilsammen vejer over 1.800 kg. - dvs. at kedlerne gen
nemsnitligt vejer 15 kg. Det er ikke bare almindeligt køkkentøj,
men bryggekedler. Igen i november sender han 1.280 kg gam
melt kobber. Mon Københavns borgere frivilligt har villet indle

vere deres husgeråd, eller var det alene flådens indsamlede køk
kentøj? Uundværligt i alle køkkener og bryggerser såvel som i
skibenes kabysser var store kogekar og kedler, bækkener m.m.
af messing og kobber. Af støbt malm var som regel den uund
værlige bordkrans til at sætte varme fade eller gryder på det dæk
kede bord. 1 kokkenerne fandtes kedler af drevet kobber, runde
eller ovale, “bøstekedler”, store nok til en hel flæskeside, såvel
som mindre kedler og bradepander. Desuden var der gryder i
støbt kobber. De største kedler var bryggekedlerne. Alt dette
køkkentøj var beregnet til det åbne ildsted. I mange huse fandtes
også brændevinstøj af kobber eller tin. Også Helsingør-borgernc
måtte aflevere deres molden-kobber, dvs. vaske- og vandfade.
Borgmesteren indleverede det hele til hauptmanden eller Tøjhu
set eller direkte til Gethuset i december 1610. Af andet køkken
tøj, som inddrages, er københavnernes dørslag - som da kaldes
“gennemslag” - som de måtte aflevere fra februar 1610, samt
pander med låg, mælkekander og sukkerskåle, alt sammen for
tinnet. Ind imellem leverancerne udefra noteres kobbersmeden
for forskellige kobberarbejder, der sandsynligvis skal omstøbes
senere, men som nu indgår i møllens inventarium.
Engelsk tin hentes i Øresundstolden eller på Brcmerholm.
Der kommer også gammelt køkkentøj fra de kongelige slotte,
fra kongens køgemester i København og fra "de unge herrers
(hertugerne Ulrich og Frederiks) køkkener”. Der hentes også
gammelt kobber i Børnehuset i København, i kongens proviant
hus og på Antvorskov Slot såvel som på fæstningerne Varberg
og Bohus.
Både messing og kobber vurderes efter vægt, og kedelkob
ber var klart nok altid mere værd end grydekobber. Oldfruen
på Kronborg måtte sandelig aflevere små kedler, der ikke vejede
mere end 4 kg. Gamle kanoner kom først og fremmest fra i Tøj
huset i København, dernæst afleverede tøjmesteren Hans Bautsen på Kronborg 2 gamle hævetøj (kraner) i året 1610.

Støbningen af en kanon
Det var stykkestøberen selv, der forestod bygningen af ovnene
og deres meget hyppige istandsættelse. Fra fyrrummet har flam
merne slået op og ind i smelterummet, hvor metallerne lå i lag
skiftevis med stenkul. Ved støbningen af den store klokke til
Sin^rn
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Kronborg blev der hældt 51 skippund, 14 lispund og 3 skålpund
i ovnen, hvilket i vore dages vægtangivelse er over 8 tons. Det
må forudsætte en kolossal ovn, som det er svært at forestille sig
placeret så tæt ved en stor by som Helsingør.
Ved støbning af en kanon laves først en model over en stang
kaldet vclbommen. Der blev ofte brugt en stor mast, f.eks. den,
der betales for i april 1602, da "Jeppe Madtzen leverer en stor
mast, som skal bruges til velbom, som bøssestøberen har brugt
til nogle store stykker (kanoner)”. Velbommen lagdes på to buk
ke, således at den kunne drejes om sin egen akse. Derefter blev
den beviklet med reb eller flettet halm - det angav kanonens
indvendige rør. Herpå påførtes flere lag ler. Kanonrørets profil
opbyggedes ved, at modellen drejedes mod et formbræt, hvor
ved friser og bånd opbyggedes i det bløde ler. Modellen skulle
nu tørre, hvilket skete over ild. Derpå skulle tappene og mo
deller af håndtag (delfiner) af træ sættes på, og også kongens
våben, indskrifter og anden udsmykning skulle sættes på plads
(for det meste nok lavet af voks eller talg). Herefter fik modellen
en overstrygning med smeltet talg, beg eller fin varm aske. Uden
på talgen lagdes en blanding af kohår, gødning og ler. Formen
skulle nu tørre et døgn, inden et nyt lerlag lagdes på. Inden det
sidste lerlag påførtes, forstærkedes formen med jernbånd både
på langs og på tværs, hvorpå leret smurtes ovenpå.

Kanonens ydre form
modelleres i ler omkring
velbommen. Den drejes
til den ønskede form med
la nge skabeloner af t nr
svarende til profilen af
den færdige kanon. Efter
opmodelleringen påsættes
de øvrige dele, som hanke
og dekorationer, våben
skjolde og indskrifter.
Eormen er omspændt med
jernband som forstærk
ning.
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Støbeformen tørres over
sagte iW. Ndr kanonens
ydre form erfærdig, kan
den indre kerne indlæg
ges, formen lukkes, og
selve støbningen begynder.
Motiverne erfra et kanon
støberi i 1700 arene, men
det har næppe afreget
meget fra værkstedet og
arbejdsgangen i 1600drenes gethus i Helsingør.

Formen til kanonrørets bagerste del tilvirkedes separat. Der
næst skulle formene tørre over ild i 24 timer, hvorved vokset
(talget) i håndtag og ornamenter og i druen (kanonens bagerste
knop) smeltede og løb ud. Denne metode kaldes støbning å cire
perdue (dvs. det tabte voks’ metode).
Efter afkøling fjernedes de indsatte trætappe, og velbommen
kunne med forsigtighed tages ud sammen med rebet, herefter
skrabedes kanonrøret rent indvendig.
Kcrnstangen af jern kom derefter i brug. Herpå smurte man
den allerede nævnte blanding af kohår, gødning og ler til en tyk
kelse, der modsvarede løbets diameter. Til sidst blev der lagt en
klistret masse af varm aske eller smeltet talg på.
Damkulen var gravet foran smelteovnens åbning, lige så dyb
som kanonens længde. Her nede i bunden placeredes først for
men for kanonens bagerste del med druen i en jernkurv. Herefter
sænkedes kanonformen ned og stilledes ovenpå bagstykkets form.
Derpå sænkedes kernstangen og tilpassedes med et kransjern (et
jernkors), hvis opgave det var at centrere kernstangen i formen.
Herefter skulle damkulen fyldes op med sand og stampes
hårdt. Den smeltede støbemasse løb herefter ned i formen via et
kort rør af brændt ler.
Det tog op til tre dage for kanonen at størkne, alt afhængigt
af kanonens størrelse. Inden massen var helt størknet, trak man
kernstangen ud. Kanonen gravedes siden ud og befriedes for ler og

En nysløbt klokke skrabes
fri nede i damkulen foran
smelteovnen. Metoden er
den samme i dag som for
400 dr siden.
Kanonen blev støbt pd
samme måde stående
lodret i damkulen.

jernbånd og urenheder. Dødhovedet, der dannedes foran kanon
rørets åbning, hvor det overskydende metal samledes, savedes af.
Herefter transporteredes kanonen til Hammermøllen i Hel
lebæk, hvor den blev anbragt på et vandret stående boreværk,
drevet med vandkraft. Med et grovere bor fjernedes kransjernets
ring og så meget af dets arme, som der fra godsets inderside ra
gede ind i løbet. Med det finere bor boredes hele løbet derefter
til den rette kaliber. Ydersiden blev forarbejdet med høvle, file
og mejsler og muligvis slebet med sand. Til sidst var kanonen
færdig til prøveskydning. Når skytset var efterset, prøveskudt og
godkendt, blev det vejet og vægten påslået. På de københavnske
og de i Helsingør støbte kanoner stempledes vægten i danske
skippund, lispund og skålpund, oftest i romertal.
Damkulen eller støbegraven i Gethuset måtte forstørres og
omgraves flere gange. Den 23. juni 1636 skriver kongen fra Fre
deriksborg om forskelligt arbejde på Hammermøllen samt Get
huset. Brevet, som modtages på Kronborg dagen efter, indehol
der kongens ordre om, at der skal sættes en ny getovn i “bakken
ved Lundehaven”. Der skal samtidig købes en “liden skude med
stived, som skal købes helt småt og lægges op straks ved det hus,
som de mursten står i”. Efter den vedføjede model skal Casper
Fincke gøre seks stykker (ikke kanoner) af jern. Rotgieteren skal
tage af sted med formen til den store klokke.2H
Spørgsmålet er, om denne damkule ved Lundehaven nogen
sinde blev gravet, for vi hører ikke noget om støbninger derfra.
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Christian 4. fulgte selv
med i alle detaljerfra
støbning til probering af
kanonerne. Bøsseskytte
Jon Olajsson fortæller:
“Om morgenen kl. 6
kom kongen selv ridende
og spurgte, hvor langt
arbejdet var fremme.
Kongen steg af sin hest,
gik ind i Gethusel og
hen til diegelkedlen og
rørte kobber, hvorhos
han sagde, at det vist var
smeltet nok. Mesteren bad
ham vente lidt, indtil det
kunne løbe; men kongen
var af en anden mening
og gik hat til hanen, som
var ved renden, som førte
til formen. Derpå gik han
ud, steg til hest og red,
som han havde bestemt
til Frederiksborg". Et
af mange portrætter
af kongen i harnisk til
hest, fra 1620. Forlægget
for kongens ansigt var
antagelig Pieter Isaacsz
portræt aj' kongen som ses
pa bogens omslag.

Til gengæld skal en ny damkule bygges i 1637, da den gamle
“var for lille og en nye skal mures med nye mursten og kalk,
og den bliver meget bredere og større end den tidligere”. En ny
skorsten bliver ligeledes muret op. Det er murermester Søren
Nielsen, der med sine folk står for arbejdet. Der bliver i alt brugt
3.500 mursten, 81 tønder kalk og 18 dæler, og det hele kostede
\7Vz rigsdaler. Jochum Schuldt og Ertmand Wachhokt tømrer
betales for en ramme af fyrretømmer, der skal lægges omkring
den store nye damkule for at holde sammen på den. Til rammen
bruges der fyrretømmer, lange spær og brædder.

Støbningen af en kanon
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Kapitel 5:

Hellebæks red,
skibsbroer,
ladninger og
færgemænd

Bebyggt’hnt Lappen nord for Helsingör. I ler boede byens jhrgemamd og fiskere gennem mange hundrede dr.

Fæstningskori fra 1685
med Lappegrunden afsat.
Øverst mod nordvest ses
møllerne i Hellebæk og
fra Helsingør løber (GI.)
Hellebækvej kaldet Den
Nye Vg fkongms vg) til
Hellebæk. Reden udfor
Hellebæk Id i forlængelse
af Lappegrunden.
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Hellebæks red, skibsbroer, ladninger og færgemænd

Reden ved Hellebæk
Trækul var ikke nok til at drive ilden i de mange esser og især
ikke i smelteovnene. Derimod skulle der bruges kul med langt
større brændværdi; det vil sige stenkul, som man skaffede fra
England og Nordtyskland. Registret (side 389) bag i bogen over
sejladsen med stenkul til Hammcrmøllens red viser, at der var
fast sejlads i årene fra 1598 til 1640.
Allerede i 1598, mens byggeriet af værkerne stod på i Hel
singør og Hellebæk, kom der 1.611 tønder stenkul til Hellebæk
fra Dantschen (Danzig), Thorsberg, Stralsund, Ncwcastle og Anklam. De store skibe, der stak for dybt, måtte blive liggende på
reden ude i Sundet, mens de lokale færgemænd fra Helsingør
tog over og førte stenkullene ind til broen i deres mere fladbun
dede færgebåde. 1 40 år sejlede de Helsingørske færgemandssel
skaber kullene fra Hellebæks red - sjældnere fra Helsingørs red
- ind til Hammermøllens brygge. De første 5 år kom kullene ho
vedsageligt fra Nordtyskland, men allerede i 1610 hentes kullene
næsten udelukkende i England, mest fra Newcastle og dertil lidt
fra Huli. Regnskaberne er i disse år ført udførligt med skibe
nes hjemsted, hvor mange læster kul, de medbringer, og prisen
på kullene. Mens leverancerne af stenkul kontinuerligt fandt
sted hvert år fra 1598 til 1640, hovedsagligt i månederne april
september, var der skiftende ladninger med bygningsmateriale
som træ, kalk, mursten og jern samt de færdige varer, nemlig
skyts, klokker og kobbervarer, som ligeledes krævede færgemændenes assistance. Import af stenkul var ikke noget nyt. Vi
ved, at der f.eks. brugtes kul (stenkul) på Mønten i København i
1583.29 Af regnskaberne ses det også, at der betaltes told af sten
kul i både 1500- og 1600-årene. Mange af de kul, man brugte i
1500-årene, var dog fra de danske landsdele Skåne og Halland,
dvs. at det nærmere bestemt må have været brunkul med en
langt lavere brændværdi.
Selve kystlinjen ud for Hellebæk er temmelig lavvandet, men
et lille stykke ude falder havbunden brat til 8 meters dybde. Det,
at der har været en red, er ganske nye oplysninger, som vi kan
hente ud af regnskaberne, hvor man ellers i alle historiske vær
ker om Helsingør og Sundtolden kun har været opmærksom på
reden ud for Helsingør. Reden har ligget umiddelbart nord for
den farlige Lappegrund. Denne fritliggende grund, Lappegrun

den, 1,5 sømil nordvest for Helsingør, var allerede i 1500 årene
berygtet, og den ses stadig i dag ved lavvande som en revle langs
kysten næsten op til Kronborg. Mindste dybde på grunden er
3,2 meter. I 1640 bygger Christian 4. en skanse på grunden. Den
omtales i kapitel 14 om Kronborgs befæstning. Lappegrunden
blev senere opsamlingssted for Helsingørlodserne, og fyrskibet
"Lappegrund” kom til at ligge der fra 1882 til 1961.

Laster med stenkul til og fra Kronborgs fabrikker
Af alle de mange fragter til værkerne er sejladsen med stenkul
bemærkelsesværdig på grund af de store mængder, der brugtes
i de tre værker. Alle stenkullene ankom i foråret og sommer
halvåret, og tilførslerne ophørte, inden efterårsstormene satte
ind. Fra reden kom kullene over i færgeselskabernes både, der
fragtede dem ind til land. Fra skibsbroen ved Hammermøllen
blev kullene læsset på æselvognen og kørt til kulhuset. Hvor kul
huset har ligget i de første år, ved vi ikke, men i 1611 fik tømrer
Hans Kridt betaling for et kulhus, "som blev opført ved Kobber
møllen, tæt ved Hammermøllen i Hellebæk by syd for Kongens
Mølle”. I 1619 var der reparationer i gang på samme kulhus, og
der blev bygget et nyt kulhus, ligeledes ved Kobbermøllen. Ikke
så mærkeligt, for Hans Kemmer havde travlt inde i Gethuset det
år. Der leveredes nemlig omkring 45 kanoner, dvs. mere end 23
tons i støbt bronze. Det var blandt andet 6 halve kartover - det
tungeste, Kemmer støbte.
Endnu et kulhus - med 10 bindinger svarende til 10 fag - blev
opført i 1633-35. I almindelige bondehuse varierede bredden på
et fag fra 160 til 190 cm, så kulhuset kan have haft en længde på
ca. 16-19 meter. Igen er det nogle af de store år for støberiet inde
i Helsingør. Kemmer leverer 12 Kongestykker i 1633 og 12 slan
ger i 1634, dvs. godt 49 tons. Ikke så mærkeligt, hvis der er brug
for større lagerplads til stenkullcnc. I 1636 støber han skyts med
en vægt på over 11 tons.
Kullene blev målt med måletønder. I året 1630 var tønderne
helt gået i stykker, så Peder Bødker fik betaling for to nye måle
tønder. Til at bære kullene brugte arbejderne stripper (spande),
og i 1633 betaltes Niels Bøttker Hansen for to store stripper "at
bære kul i”. De kostede 20 skilling, og var bestilt til Hammer
møllen. Niels Christensen, bødker i Helsingør, leverede i 1634
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stripper, spande og baljer, der skulle bruges til at bære kul og
vand i på Hammermøllen.
Kongen skriver til rigshofmester Corfitz Ulfeldt den 22. maj
1642: “Nu da jeg var på Kronborg, da havde jeg i sinde at ville
have beset den grube, som de stenkul graves udi, men det blev
efter, fordi at den, som er mester derover, ikke var ved hånden.
Det var en landskade, at det værk skulle blive liggende, allestunds
Hammermøllen ved Helsingør for 39 år siden i nogle år brugtes
med ingen anden kul end de, som kom derfra. Var pladsens først
kronens, var der 100 gode råd til at drive det verk med den nytte.
Her findes steller (stjælere) og tyve nok, som der for maden vel
måtte arbejde, når der var god opsigt på dem, og der var sat en
trunk (fængsel) ved gruben, som di kunde forvares udi. Du kan
forhøre hos Frantz Rantzau, hvad for vederlag han begærer for
samme plads, som er hel ringe. Vil han selv bruge pladsen, så
begærer jeg den ikke. Frederiksborg den 22. maj 1642”.
Som vanlig har kongen altid interesse for sine industrielle
foretagender, og han er parat med hundrede gode råd, men ind
Laster med stenkul til og fra Kronborgs fabrikker
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Havnebyer, hvorfra stenkullene blev lastet og sejlet
til Hellebæk.
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Stenkullaie transporte
redes t baljer eller spande
kaldet stripper, her dog i
en ku ni

imellem kniber det altså med hukommelsen, og det kan man
vel ikke fortænke ham i pga. alt det, han har vieret med til som
idemand, iværksætter m.m. De stenkul, som møllen klarede sig
med 39 år tidligere, blev, som vi har vist det, hentet i Newcastle,
Hull, Danzig, Greifswald, m.fl. Ind imellem har man suppleret
stenkullene fra udlandet med med hjemlige stenkul/brunkul fra
Hdganæs.

Emden tagsten og Mariager kalk
Lige så svært, det må være for læserne at forestille sig Gethusets
osende skorstene og tunge støberivirksomhed inde i Helsingør,
er det at forestille sig den samtidige sejlads i Sundet - Nordeuro
pas vigtigste søhandelsvcj - og at se de store engelske, tyske og
nederlandske skibe kaste anker ude på reden ud for Hellebæk.
Fra 1600 til 1640 var der gennemsnitlig 4.000 skibe om året, dvs.
gennemsnitlig 11 skibe om dagen, som blev fortoldet i Helsin
gør. Da værkerne blev bygget, blev byggematerialer fragtet til
Hellebæk og til Helsingør. I Hellebæk har en større del af byg-

ningcrnc været halvtage og til dels åbne. Tagene var belagt med
teglsten, og de er alle blevet langet fra skibene over i færgebåde
ne, derfra op på broen, derefter kørt op til byggepladserne eller
ind til købstaden. Man har foretrukket tagsten fra Emdcn - i dag
en by i den tyske delstat Niedersachsen ved floden Ems' mun
ding ud til Nordsøen. Byen har altid været et vigtigt industri- og
handelscenter i Ostfriesland og har altid haft en stor produktion
af byggematerialer. I slutningen af 1500-årene blev den en føren
de søhandelsby takket været hollandske flygtninge.
I juni 1601 betales skipper Clauves Clauvscn van Emden for
4.000 tagsten, og skipper Godke Abels v. Embden leverer 1.500
tagsten. Skipper Mathias Aridtzen v. Emden havde 2.000 tagsten
med. Alle skipperne fik 7 daler pr. 1.000 sten, som var den nor
male pris for tagsten fra Emden på den tid. En af de færgemænd,
der førte stenene ind, var Niels Boisen, som med sit selskab til
påske modtog 1 ort pr. 1.000 sten “at føre i land".
I 1625 havde færgemanden Gregers Mondtsen ført 2.000 tag
sten fra Kronborg til Hammermøllen, og derefter noget kobber
op til København, hvilket blev betalt med 4 daler.
Samme år fragtede Herman Dirrechsen af "Norden" (vel ski
bets navn) i juni ligeledes 2.000 Emder-tagsten, der var kommet
til “Hammermøllens fornødenhed" efter hammerskriver Jens
Vognsens bestilling. Han modtog S’/z daler pr. tusinde sten.
Også murstenene kom ind ad søvejen. 11610 førtes fra Helsin
gørs skibsbro seks færger fulde af mursten ud til Hammermøl
len, prisen for fragten var 6 daler.
Da kongen i 1601 var i gang med sit store projekt, som gik
ud på at finde jern i de nordsjællandske moser, og Smcltemøllen
skulle bygges, sendte han brev med befaling om af tolden, at be
tale hvad der er nødvendigt for Smeltemøllcn. Der betaltes kalk
i juli måned, i alt 1.206 tønder for 3 ort pr. læst (en læst er 18 tøn
der). Det ankom med skipperne Jens Sørensen fra Mariager og
Anders Christensen fra Ebeltoft. I juli 1630 betales Poul Søren
sen af Sorø for 522 tønder kalk, købt til møllernes og Gethuset
fornødenhed. Et af landets vigtigste centre for kalkbrænding var
egnen omkring Mariager. Kalkudvindingen dér rækker tilbage
til middelalderen, hvor Mariager Kloster havde hele tre ovne.
Efter reformationen erhvervede Mariager Kloster - nu som kon
geligt len - 8 gårde, alle med tilknyttede kalkovne, og havde der
med kontrol over kalkudvindingen. 30
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Ved lavvande er rester af
Hamniernwllebroen sta
dig synlig. Broen blev også
brugt i Kronborg Gevarfabriks tid i 1700-drene.

Broen ved Hammermøllen og Kornmøllen
Den store bro ud for Hammermøllen og Kongens Mølle kaldes
både for skibsbroen og kulbroen. Fra 1602 og frem til 1613 blev
der gentagne gange sat nye bolte i broen og næsten 250 store
nagler. Det er ikke mærkeligt, at der var så stor slitage, når man
ser, hvor meget tungt skyts og stenkul der hele tiden blev fragtet
ind og ud på broen, dertil kom vind og vejr, ikke mindst efterårs
storme og strenge vintre. I maj 1627 blev skibsbroen repareret.
Tømrer Baltzer Bertelsen og hans 3 hjælpere havde sat “tvær
bjælker, sidebjælker og en hel ny bund, da den af vinterstorm og
havvand var blevet helt fordærvet, men nu er den færdig, som
den bør være”.
Baltzer Bertelsen, Helsingør, fik året efter yderligere betaling
for reparationer af skibsbroen ved Hammermøllen, men også
for en af de mange mindre broer ved Kobbermøllen, som blev
beget.
I 1635, hvor der ikke landes nogen stenkul, hedder det: “efter
som broen for Hammermøllen hvorpå stenkullene opskibes når
de modtages af de engelske skippere, de brædder som broen var
klædt med, var en tredje del blevet taget af den store vandflod,
derfor skal broen udbedres”. Samme år lægges der 48 stykker 7,5
m lange norsk fyrretømmer på kulbroen. Hvis det er bredden,
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har den været ganske bred. Desværre kan vi ikke deraf udregne,
hvor langt ud broen har gået, idet der måske kun er tale om en
reparation af broen. I 1638, hvor det igen var vind og vejr, der
havde ødelagt broen, hedder det om kulbroen for Hammermøllen, at “af det tømmer, som broen var beklædt med, blev to fag
slået i stykker den vinter, det er nu beklædt og beslået med jern
bolte, ligeledes er siderne og på enden beslået med 12 alen norsk
fyrretømmer og jernbolte“.

Skibsbroen ved Kronborg
Der har selvfølgelig også været en bro ved Kronborg, men det er
ikke meget, vi hører om slotsbryggen i 1600-årene, blot det, at
laster med stenkul m.m. som nødløsning bliver landet ved Kron
borg, når broen ved Hammermøllen ofte er ødelagt af vind og
vejr. Allerede i 1574 var der bygget en skibsbro ved slottet - sand
synligvis den, som kan ses på prospektet over Øresunds byerne i
Braun og Hogenberg, danske byer fra 1500- og 1600-tallet, - ved
slottets nordøstre bastion. Et større skib, sandsynligvis en skude,
lægger til ved broen (detalje af stikket side 30 og 263). Broen fik
betydning for Kronborgs fabrikker i årene 1600-40, men har, fra
den blev bygget i 1575 og i hele perioden indtil 1658-59, antagelig
været benyttet til almindelig losning af varer til fæstningen og
slottet. Men det må også være den slotsbro, kongen selv bruger,
når han går i land ved Kronborg. I 1631 blev der smedet en lænke
i Hammermøllen til slottets båd, og i 1639 far vi at vide, at slot
tets båd lå ved Hellebæk.
Ved anlæggelsen af Kronværket i 1688-90 og igen 1705-15 er
der ingen broer angivet noget steds på de mange grundplaner,
som er tegnet over fæstningen.

Skibene i Øresund
Et missive til Frederik Urne i 1628” giver en klar melding om
skibstyper i Sundet. Kongen agtede at lade rytteriet under hof
fanen, (elitesoldater) det jyske kompagnis ryttere og 600 mand
fodfolk udskibe i Helsingør den 21. maj. “Urne skal lade alle sku
der, krejere, ballastede bojetter og små skibe, som stikker ikke
over 6 fod, og som nu er i hans len eller ankommer dertil inden
den tid, anholde og holde dem samlede i Øresund, for at de til
Skirera' i
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Helsingør og Kronborg
set fra Helsingør Red.
Tre hollandske handelsJartøjer liggerfor anker
og en lille tomastet skude
lastet med køer ses midt i
billedet. Det store danske
skib - sandsynligvis en
krejert - saluterer. Malet
af Hendrick Corndis
Vroom ea. 1620.
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den tid kan indtage krigsfolket og føre dem til de steder, der bli
ver forordnet”.
Blandt de fartøjer, som passerede igennem Sundet, var især
mange krejere.32 Krejere var tremastede fartøjer, dvs. mindre
skibe eller store skuder, især Østersøfartøjer. 1 England kendes
betegnelsen ‘crayer”. Drægtigheden var omkring 20-30 læster,
godt 36-48 tons. Takket være sin bekvemme størrelse har krejeren været velegnet til alle typer laster og antagelig været den
type, som i størst tal ankrede op på Hellebæks Red. I 1602 an
kommer der til Hellebæk fra maj til oktober 13 ladninger på 90100 tønder i hver, en enkelt dog på 180 tønder, fra henholdsvis
Newcastlc og Stralsund. Færgeselskaberne må laste de forskel
lige laster ad flere omgange.
Såfremt skuderne har kunnet anløbe skibsbroen i Helle
bæk, har der ikke været noget problem med at laste dem med
f.eks. de 6 tons kanoner, som blev udskibet i 1605, da de sid
ste Gamle Konger var færdige og leveringsklare til Tøjhuset.
Til sammenligning tjener vragfundet af en skude ved Mariager
Fjord med en last vingetegl på ca. 12.200 sten - med en vægt på
36 tons.“
I 1635 skal en pinke gøres færdig. Den skal ligge i Sundet og
advare alle danske skibe eller skuder - undtagen dem, der er la|
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stet med træ - om, at ingen af dem må sejle gennem Sundet
uden først at sætte og melde sig på toldboden med beviser og
certifikation for, at lasten tilhører dem alene.

Helsingørs færgemand
Færgemand Jens Pedersen fra København far i april 1616 beta
ling for en stor kobberkeddel, han har ført op til København.
I juli 1627, er det Carl Johansen, færgemand i Helsingør, som
fører en stor pandebund fra Kobbermøllen op til København.
Christen Trold færgemand fragter 100 kobber tækkeplader op til
København og leverer dem på Bremerholm i maj 1633. Skipper
Trold modtager som løn to rigsdaler.
100 plader tækkekobber fra Kobbermøllen bliver igen i juli
1633 leveret af Børge Nielsen, færgemand til Bremerholm, og
han fik noget gammel køkkentøj, som skulle fortinnes, med ned
til Kobbermøllen. For fragten modtog han fire rigsdaler.
Niels Andersen færgemand leverer i 1636 et stort køkkentøj
til Niels Køkkenskriver i København sammen med to store bryg
gekedler - som der står - til fru Vibeke Kruses fornødenheder
og andet “adskilligt ” kobber, ligeså havde han 84 tækkeplader til
Godfrid Michelsen med på turen. Samme færgemand Niels AnI Iclsmgors livrgemivnd
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derscn forsyner den 29. april fru Vibeke med adskilligt husgeråd
af kobber og jern. Joen Michelsen betales for at levere 556 kg
tækkekobber til Bremerholm til “tvende tider til skibenes nød
vendighed, deslige køkkentøj”. Anders Christensen opfører et
stort køkkentøj til den fyrstelige nådig prinsens behov i Køben
havn i juni 1637.
1. juni 1639 er det Jens Jørgensen Oddevalla, der far betaling
for 300 store bolte, opført til København og leveret på Bremer
holm og igen nedertaget (taget med tilbage) 318 kg gammelt
kobber fra Tøjhuset, som skulle gøres til en salpeterkedel. Den
samme færgemand erklæres i øvrigt for fredløs fire år efter, og
alt hans indbo i hjemmet i Sudergade konfiskeres.
Det forekommer mærkeligt, at der ikke figurerer udgifter til
transporten af den meget store mængde kanoner, som de første
20 år blev produceret på Gethuset og via Hammermøllen ført til
Tøjhuset, hvor arkelimesteren modtog dem og kvitterede. Lige
ledes er transporten af den tilsvarende store mængde af skyts
og klokker, der gik den modsatte vej, heller ikke nævnt i de gen
nemgåede regnskaber.
Vi skal helt frem til 1621, før der figurerer færgemandsløn
for fragt af stykker ”op” til København, som det hedder i ti
dens sprog, men slet ikke så fyldestgørende en afregning som
for stenkullene. Vi kan desværre ikke komme den manglende
afregning nærmere i de undersøgte kilder, hverken i Ørcsundstoldens regnskaber eller fæstningsregnskaberne. Tøjhusets be
varede regnskaber er undersøgt for et enkelt år: 1617, hvor der
ankommer rigtig mange kanoner fra Gethuset i Helsingør, som
arkelimesteren i København kvitterer for, men heller ikke der
figurerer nogen færgemandsløn.
I 1602 var der ét tilfælde, hvor kongen selv sørgede for trans
porten. Det drejede sig om en slag-klokke, som vejede 1 skip
pund, som han egenhændigt tog med til et sejerværk i Norge.
Sandsynligvis var klokken til urværket på Akershus Slot. Senere,
i 1623, støber rotgieter Hans Kemmer en klokke, som kommer
til at hænge i slottets tårn.
Oluf Nielsen færgemand i Helsingør far betaling for fragt af
14 af “kongelig majestæts kobberstykker”, kaldet Neldeblade,
som han i juli 1624 har “opført” fra Hammermøllens skibsbro
til København og leveret i Tøjhuset, for hvilket han far 3 daler
kurant betaling.
114
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Anders Christensen færgemand opførte i maj 1633 til Køben
havn 3 kobber Kongestykker eller halve kartover og to store,
beslåede skibslader, der leveres på kongelig majestæts Tøjhus,
og en halv kartove, som var sprunget og igen ført ned (til Hel
lebæk). Det er sandsynligvis dem, Hans Kemmer støbte i 1632.
For at føre kanonerne op betales 6 slette daler og for at føre dem
ned 2 slette daler.
Anders Christensen fik året efter, marts 1634, betaling for
fragt “af 3 færger, som opførte fra Helsingør til Københavns Tøj
hus seks halve kartover, af hver færge 6 slette daler osv.”. Samme
færgemand betales igen måneden efter for at have fragtet to fær
ger fra Helsingør til Københavns Tøjhus med 4 halve kartover,
som betales med 6 slette daler for hver færge.
Imidlertid har man også betjent sig af landjorden til transpor
ten. I kongens eget brev skrevet på Kronborg den 8. marts 1629
tilsiges de af borgerskabet, som har heste til at spænde for de fire
halve kartover, som kaldes for svaner, til at levere dem på Hol
men ved København. “De samme stykker skal føres på arbejds
vogne, hvilket skal ske tilkommende tirsdag (den 10. marts)”.
Rotgieter Hans Kemmer støbte i 1629 tolv Svaner. Det var lette
kanoner, som hørte sammen med byggeriet af lette orlogsskibe.
Den komplicerede transport og hestenes seletøj er nøje beskreIlelsingors færgemænd
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cr afbilledet tilskrevet Cornelis Vroom maleri (side 112), hvor en
færgebåd ses lastet med adskillige køer og far. Bådene har været
klinkbygget og med ror, mast og sejl, særdeles velegnede til de
specielle farvandsforhold i Sundet og manøvredygtige i al slags
sø og vejr.
Færgemændene udgjorde en sluttet stand i byen. De dannede
deres eget lav i 1630. Øresundstolden og hele sundtrafikken var
en altafgørende forudsætning for deres virksomhed. I de føl
gende hundrede år blev færgemandslavet det absolut største i
Helsingør. Behovet for færgemænd til den nordfra kommende
øresundstrafik skabte den isolerede bebyggelse på Lappen, hvor
også nogle af byens fiskere boede. I regnskaberne her far vi navn
på mange af deres “selskaber”. To boskifter efter færgemænd
med et karakteristisk navn er fundet og undersøgt, men des
værre må man sige, at deres personlige historie næppe kan være
typisk for specielt færgemandshåndværket.
Den 10. august 1633 skal Karen Blaae s bo opgøres. Hendes
mand, Carl Blaae, “er draget bort og henrømt med en ægte
mands hustru”. Byfogeden og skriveren samt vurderingsmænd,
i alt 8 mænd, er forsamlet på hendes gård, der vurderes til 400
daler. Gården lå på hjørnet af Stengaden og Bjergegaden. I op
gørelsen nævnes der møbler som: en skive (bord), en stol, et sen
gested, et skab, kister m.m. Dernæst er der hjemmets gangklæ
der, dertil en sort klædning, som findes hos urtekræmmeren.
Men det er ikke småpenge, ægteparret skylder væk, bl.a. pant
for gården på 200 daler kurant samt renter. Dernæst skyldes der
penge til langt over 50 personer. 1 det hele taget må Carl Blaae
have været en krasbørstig herre. 1 1627 har Carl på ordre fra
slotsherren siddet på slottets træhest, hvilket han klagede over
- men uforskyldt var det sikkert ikke. Den meget store gæld til
de mange personer kan have været en af årsagerne til, at han
stikker af. At han så oven i købet gør det sammen med en gift
kone, gør unægtelig ikke sagen bedre. Karen, derimod, ser ud
til at være en gudfrygtig kvinde, der på et tidspunkt nævnes i
forbindelse med en af de 8 troldkvinder, der blev brændt i 1626.34
Ægteparrets gæld skyldes dog overvejende udgifter til øl, brød,
kød og smør, men også gæld til f.eks. Thrinne i badstuen og til
Sorte Jeppe (en færgemand, vi kender fra Hammermøllens regn
skaber). Gården blev overtaget af Hans Reiman, der var brønd
mester på Kronborg. Karen Blaae døde i 1640.
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Den 13. december 1643 var by fogden, en rådmand, kæmne
ren m.fl. forsamlet i færgemanden Jens Jurgensen Oddewalds
“voning i Sudergaden”. Han var ikke død, men erklæret fred
løs, og derfor skulle hans formue gøres op. Årsagen var, at han

var skyldig i drab. Han boede i en ejendom på klosterets grund.
Her har man opgjort hans personlige ejendele, som var et ege
træsskab, en egekiste, en skive (bord), et sengested, en bænk,
to gamle stole og dertil kobber, tin og messing. Sengeklæderne
vurderedes af Kirsten Svend Jensens og Kirsten Søffren Jensens:
2 gamle sengedyner, 2 gamle blågarnslagner, 2 gamle duge, 2
gamle bænkedyner og 1 gammel hynde. Det hele er opgjort til
331 daler. Han skylder imidlertid 419 daler, 2 mark og 10 skilling
væk, hvilket vil sige, at der mangler 86 daler, 2 mark og 10 skil
ling. Der var flere, der havde penge til gode, heraf 4 bryggere,
blandt dem Anders Brygger med 20 daler. Jens Jurgensens efter
navn Oddewald tyder på, at han er fra byen Uddevalla i Bohus
len, hvorfra der så ofte hentes bygningstømmer.

Kapitel 6:

Gethuset,
bøssestøberne
og det støbte
skyts

Hans Wulf Entfelder støbte 50 kanoner kaldet de "Gamle Konger". Ganske fa er tilbage. Detalje af kanonen Halv
dan Frothonis fra Hurum kirkegård i Sydnorge med kongen i relief.

Rotgieter Hans Wulff Entfelder 1600-1615
Inden kanonstøberiet blev til virkelighed i Helsingør, havde man
allerede under formynderregeringen efter Frederik 2.s død for
søgt at starte et kanonstøberi i Norge. Lensmanden på Akcrshus fik i 1593 bemyndigelse til at søge efter en ny stykkestøber,
øjensynlig efter at den tidligere støber var død. Støberiet skulle
ikke alene tilgodese fæstningen Akershus, men også Bohus og
Varberg, der på det tidspunkt gennemgik store ombygninger.
Støberiet kom i gang, men kom kun til at eksistere i knap fire år
og opstod først igen i 1681.

Rotgietere ved Gethuset i Helsingør:
Hans Wulff Entfelder.............................................................. 1600 - 1615

Hans Kemmer......................................................................... 1616 • 1636
Hans Meier....................................................................................... 1637-1655

Gethuset i Helsingør var blevet til virkelighed i 1600, og som den
første rotgieter eller stykkestøber var Hans Wulff Entfelder ble
vet ansat. Han var antagelig født i Tyskland, og hans efternavn
skrives skiftevis Wulff og Wolff. Af skiftet efter ham fra den 6.
juni 1616 fremgår det, at han i hvert fald har talt tysk, men sik
kert også mestret det danske sprog. Han var gift med Valborg
Michclsdatter, og skiftet giver os et billede af ham: iført en sort
kappe over en rejsekjortel, en gul atlasktrøje, et par tripsbukser,
en klædestrøje med sayes bomsies-ærmer, og en foret hue, der
næst en sid (lang) veffskindskjortel, endnu et par klædesbukser

Rotgieter Hans Wulff
Entjélders underskrift.
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og selvfølgelig en hat. i alt vurderes klædedragten til 57 daler og
3 mark. En vigtig del af lønnen som kongelig bøssestøber var
tillige den hofklædning, der altid hørte med.
Vi far ikke at vide, hvor familien Entfelder boede, men ifølge
Wulff Entfelders bestalling hørte der fribolig med til embedet,
så vi må antage, at han ligesom den næste rotgicter, Hans Kemmer, boede i Gcthuset. Hans store bohave viser, at den kgl. rotgieter var en velbeslået håndværker, om end han også skyldte
mange penge væk - ikke mindre end 673 daler. Blandt de perso
ner, som han skyldte penge, var den næste rotgicter i embedet,
Hans Kcmmer, der havde 63 daler til gode, og Carsten Kræm
mer 61 daler til gode. Mouridtz Bogbinder, som han skyldte
penge til, havde antagelig indbundet nogle af hans mange bø
ger. Dernæst skyldte han penge til kobbersmeden og Christoffer
Smid i Hammermøllen. Babara Scholemesters havde 5 mark til
gode; sandsynligvis havde hun selv eller måske hendes mand un
dervist de to yngste af Entfelders tre piger Lissebet, Annacke og
Martha. 1 skiftet nævnes tillige rigeligt med guld, bl.a. dobbelte
rosenobler, enkelte rosenobler, en dansk rosenobel og en ring
med en smaragd, sølv, og et meget stort antal sager af kedelkob
ber og 8 gryder af kobber, klokkekobber, mortere og lignende,
dertil en mængde messing og tin, der blev vurderet meget højt,
jernredskaber og trævarer. To sengesteder vurderes højt - det
må være ægteparrets egne - mens to andre sengesteder kan have
været de to mindste pigers, dernæst bænke og stole, en natstol
og et badekar, 1 tressur (skab), dækkener og bænkeklæder, sen
geklæder, linklæder (hørlærred), hele 17 lagner, der hver vurde
res til et par daler, og et meget stort antal pudevår. Entfelders tre
piger fik hver 100 rigsdaler og en opredt seng som fædrene arv.
Endelig var der i hjemmet en righoldig samling af tyske bø
ger. En bibel vurderes til 3 daler, de øvrige bøger vurderes hver
til nogle fa mark eller skilling. Den dyreste til 24 mark var Den
tyske Nations Våbenbog, altså en regulær fagbog for rotgieteren.
Dernæst var der en instrumentbog, kalendarium og husapotek,
en tysk sangbog, historiebøger, en kirkekalendcr, musikbøger og
tidens meget populære Eulenspiegel, en bog, der oprindeligt var
skrevet på plattysk og senere udkom på højtysk. “Till Eulenspiegel” var en fantasifigur, som gik igen, i hvis navn var samlet en
cyklus af fortællinger, der havde været utrolig populære siden
middelalderen. Alt, hvad der kan gå galt, går galt. Vil man prøve
Widtj
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ar forstå lidt af helsingørborgernes tankeverden i 1600 årene, er
Eulenspiegel et godt eksempel på tidens humor, der efter vores
begreber var malet med en meget grov pensel. For øvrigt forbød
Christian 4. i 1638 'slige unyttige skrifter” som Eulenspiegel.
Hans Wulff Entfelders fik sin første bestalling den 18. marts
1601. Den næste kom i 1604. Bestallingen, som blev tildelt ham
af kongen, stak retningslinjerne ud for det arbejde, der forven
tedes af ham i det kongelige værksted. “Han skal have kend
skab til vore distrikter, fyrstendømmer, land og befolkning og
i særdeleshed tjene sin kongelige majestæt. I givet fald skal han
atter bringe tab på fode, og han skal sætte sig til modværge mod
andres befaling (end kongens)”. Hans vigtigste hverv var frem
stillingen af stykker - altså bronzekanoner.
"Hermed igen og således for hans tjeneste møje og besvær vil
vi til hans årlige pension og hans underhold anslå tyve gylden,
hver til en og tyve skilling i tillæg - ligeledes også en bøsseskyt
tes løn, hvortil han allerede den 13de månedsdag i november
1603 blev indskrevet”. Derudover var der så en almindelig hof
klædning. Desuden siges det, at kongen for hvert skippund, dvs.
159 kg, der støbtes, "nådigst (ville) give ham seks daler og tegn”.
Foruden friboligen siger bestallingen, at han vil fa et smeltehus,
ovn og esse stillet til rådighed. Bestallingen var "Givet på vort
slot Copenhagen 18. april efter Kristi Fødsel i 1604”.
Entfelder gik allerede samtidig med opførelsen af Gethuset
i gang med, som der står, "at støbe på egen omkostning ”. Efter
hans bestalling følger i fæstningsregnskaberne listen over værk
tøj til arbejdet med de svære stykker. Her nævnes stort som
småt, også det specialværktøj, der skulle bruges til "Rosenstyk
ket”, som den kongelige majestæt selv ville støbe, samt delfi
nerne (hanke) dertil. Listen nævner træværket til diverse forme
til skyts, løvehoveder, "marekatte” med delfiner, og "vildpferde”
med delfiner. Også værktøj til Kong Christians fornyelse af det
danske artilleri, de meget omtalte "Konger” med deres delfiner
samt "die Pauren” med deres tilhørende delfiner er med på li
sten.
Bestallingen nævner ikke noget om svende og drenge ansat i
virksomheden. Men det ses flere gange, at der, når det er nød
vendigt, ansættes løst personale til støbning eller reparationer
på bygningen, f.eks. i det første år. Støberiet fungerer dermed
fra juni måned 1600 med Entfelder som leder, og der skaffes to

karle til hjælp med at forme og give ham en håndsrækning. De
aflønnes med en daler om ugen. Foruden dem arbejder der også
i en periode en rebslager i virksomheden.
I hele året 1601 har rotgieter Hans Wulff som medhjælp haft
to læredrenge. Han er selv fra maj 1600 til november 1601 afløn
net med 310 daler. Læredrengene får 96 daler. Tøj til læredren
gene bliver bestilt hos Carsten Kræmmer sammen med tøj til 4
pibere og en trommeslager på Kronborg. Til tøjet hørte remme,
sko og skjorter og kraver samt tilbehør. Det blev pålagt Jørgen
Bøssemager på Kronborg at holde opsyn med drengene. Fra 13.
november 1603 aflønnedes rotgieteren efter en ny ordning, hvor
han fik betaling for hvert skippund, han bearbejdede.
Et bevaret skifte fra 3. december 1613 nævner endnu en rot
gieter, nemlig Herman Arbsøn. Hvilken rolle, han bestred i Gethuset, ved vi ikke. Han kan have været en privat arbejdende rot
gieter eller nok snarere en kobbersmed.

Rotgieter Hans Kemmer 1616-1636
Fra 1616 til 1636 var Hans Kemmer ansat som virksomhedens
anden rotgieter. Han var gift med Christina Heinrichsdatter, og
ægteparret havde ingen børn. Han betalte ifølge Helsingør bys
skattebog en daler i skat af et byggested i byen. Den 7. november
1636 døde han mellem klokken 9 og 10, som epitafiet i Set. Mariæ Kirke beretter, og det var da også her, han blev begravet. Til
kirken havde han skænket en (nu forsvunden) messing-lysearm,
og hans spændende malmstøbte epitafium hænger i koret, hvor
dets motiver entydigt viser, hvad Kemmer arbejdede med. Hans
Kemmers gangklæder nævnes slet ikke i skiftet efter ham, og
mærkeligt nok inddrages hans kones klæder heller ikke. Ejen
dommeligt er det, at skiftet er dateret den 6. november, altså
dagen før han ifølge epitafiet dør. Taget i betragtning, at han ar
bejdede for kongen i 20 år, er det et bemærkelsesværdigt lille bo
have, han har efterladt sig. Var det måske, fordi han ragede uklar
med kongen om en støbning i 1628? Enken blev den 6. august
1637 gift med endnu en rotgieter, Hans Bryggeman (Brogmand),
og i 1638 nævnes hun stadig som boende i Gethuset. Christina
døde den 11. november 1638 og blev begravet i Set. Mariæ Kirke.
Kemmers arbejde i kongens Gethus havde ikke altid foregået
uden gnidninger. 1 et brev til lensmand Frederik Urne skriver
Regeler Hans Kemiw
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Epitafium i Set. Mariæ
Kirke af kobber, sand
synligvis opsat 1637 over
Hans Kemmer, kongelig
stykke- og klokkestøber
og hustru Christina
Heinrichsdatter "erbar,
kunstreich vnd wolgeachten meister Hans Kerner,
ihr K. M. gewehsener
stick vnd klocken geisser
auf l. K. M. gishaus”.
Monogrammet prydes af
en kanon, en klokke, en
passer og et andet målein
strument.

kongen den 8. november 1628: “Du skal forhøre med svendene i
Gethuset, hvad de begærer for de former, som de nu under hæn
derne haver, at forfærdige, og mig deraf straks gøre relation”.
Urne harskrevet i randen af brevet: "Rotgieterens svende”/5 Sa
gen må være opstået ved et missive sendt til Kemmer den 6. sep
tember 1628.“ “Han skal al hast forfærdige de seks falkoner på 1
pund jern, som kongen har bestilt hos ham, med deres tilhøren
de gafler og straks lade fire af de i Volgast (hansebyen Wolgast)
erobrede falkoner, som opbevares på Kronborg, levere Tøjhuset
for Københavns Slot”. Derefter skal Urne sætte ham i hullet og
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lade ham bliver der indtil videre. "Han skal tilholde rotgieterens
folk at fortsætte formene, så at man kan damme dem ind (dvs.
sætte de færdige forme ned i damgruben) når kongen kommer
dertil".37 Hvis man skulle tro kongen på hans ord, er det først i
marts 1629, han kommer til Kronborg, hvor han udfærdiger et
brev for kancelliet og et brev med egen hånd til Frederik Urne,
bl.a. om ar der er to jernhjul færdige på Hammermøllen, som
skal sendes til København. Skulle Kemmer virkelig have siddet
så længe i hullet? Næppe, for den 16. december 1628 leverer
Hans Kemmer eller hans folk bl.a. 4 falkonctter til Tøjhuset.
I 1633 er Hans Kemmer formynder for rotgieter mester Hans
Vinicke s enke, Margrette Hendrichsdatter, ved skiftet over Vinicke den 5. marts. Hun havde da lige købt en bolig, "Under
Linden", ved Gethuset. Børnene, tre piger, far hver 60 rigsdaler
som fædrene arv. Moderen skal holde børnene til en "Christelig
optugtelse" samt sørge for deres kost og klæder. Hans Vinicke
må have været ansat på Gethuset, men hans løn fremgår ikke
af nogen af regnskaberne. Måske har han været aflønnet pri
vat ligesom den anden rotgieter Herman Arbsøn, der i 1613 har
hjulpet Hans Kemmer.

Rotgieter Hans Meier 1637-165S
Fra 1637 til 1655 var Hans Meier ansat som den tredje rotgietmester ved Gethuset. Han har måske arbejdet i Helsingør helt
frem til 1655, hvorefter han fortsatte som rotgieter i Københavns
Gethus indtil sin død den 9. januar 1669. Efter sin bestalling, der
var lige så vidtløftig som forgængernes, skulle han "med største
flid for vore riger og fyrstendømmer lave stykker og anden for
nødenhed, som det på vore vegne bliver befalet ham at støbe,
forarbejde og ustraffeligt forfærdige og af hvert skippund halvattende lispund, lige som hans formand. Derfor far han til pen
sion og underhold 20 gylden, enhver gylden beregnet til firetyve
skilling lybsk samt den sædvanlige hofklædning. Ligeledes er
holder han to okser, fire svin, fire far, en to punds fugl, to pund
malt, en halv tønde smør, så og for hvert skippund at nyde 6
rigsdaler og dertil fri bolig og Gethus. Bydende og befalende vor
tolder i Øresund, de skal herefter give ham årlig de førnævnte
penge, i lige måde befaler vi vor proviantskriver på vort slot Kø
benhavn, som er der nu og fremover, at han lader den nævnte
fhins Meier
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lians Wulff Fntfelder
leverede sil forste sløbearbejde den 11. januar 1600.
Det varen petarde eller et
spramgvarrk til Frederiks
borg, som vejede omkring
53 kg. Fet arder blev brugt
under belejringer, og nar
noget skulle spramges
bort. Det var aktuelt på
Frederiksborg Slot, hvor
kongen var ved at rive sin
fars gamle slot ned.

proviant give og fornøje. Givet på vort slot den 15. maj 1639,
Christian”.™ Det er ikke så meget, vi ellers ved om Meier. Han
far en ny bestalling den 4. august 1655, hvorefter han i hvert
fald har arbejdet i København. Kirkebogen for Set. Mariæ Kirke
i Helsingør nævner, at mester Hans Meiers dødfødte barn blev
begravet i fratergangen den 27. juni 1643.

Kongens Rosenkartove
Hans Wulff Entfelder leverede sit første støbearbejde den 11.
januar 1600. Det var en petarde eller et sprængværk til Frede
riksborg, som vejede omkring 53 kg. Petarder blev brugt under
belejringer, og når noget skulle sprænges bort. Det sidste har
været aktuelt på Frederiksborg, hvor kongen gik i gang med at
nedrive sin fars gamle slot for at bygge et større og langt mere
prestigefyldt slot. Kronborg var ikke nær stort nok og trods alt
mere en fæstning. Året efter har han støbt to “Flyvende Heste”,
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der skød 34 pund og vejede mellem 3.506 kg og 3.665 kg. Det var
virkelig stort skyts, kaldet halve kartover. Ligeledes støbte han 2
morterer, der blev leveret til Københavns Tøjhus i juli måned.
Hen på efteråret, i oktober måned, arbejdede kongen selv i sit
eget værksted i Gethuset.
Her havde Jørgen Pottemager sat en jernovn med pottekakler
op. Senere blev endnu en kakkelovn - en såkaldt jernvindovn sat op i det kongelige værksted som tidligere nævnt. Der var
også bygget et skur med en hemmelighed. Derefter kunne kon
gen begynde sin egen støbning, givetvis under stykkestøberens
vejledning.
”Det store stykke”, som kongen selv støbte, var en af de fine
ste kanoner, som blev støbt i Helsingørs Gethus. Det var den så
kaldte “Rosenkartove”, som skød 27 pund. Den blev i 1601 leve
ret til København, og dens vægt var 2.362 kg. Kanonens blanke
bronzeoverflade var helt dækket med en udsmykning bestående
af bladranker med roser og indskrifter samt kongens eget vå
benskjold. Maler Andres Danskers fik betaling for en lade (la
vet), han havde anstrøget (malet) “til det skyts kongens selv har
støbt”. Dette pragtstykke kunne have fortjent en bedre skæbne
end det fik - når man altså lige glemmer dens egentlige, krige
riske funktion - for i 1641 blev den omstøbt med den samme
ornamentering og indskrift af Claus von Dam i København. Ka
nonen blev endelig nedsmeltet i 1828. Tilbage i dag er desværre
kun en tegning af kanonen. Spørgsmålet er, om kongens stø
betekniske kunnen havde været tilfredsstillende, siden kanonen
kun holdt i knapt 40 år?
I Gethusets inventaropgørelse fra 1603 nævnes blandt meget
andet værktøj et formbrædt og en valse samt billedskærerarbej
de til Rosenkartovens delfiner. Tolderen Morten Jensen i Helsin
gør fik i august 1601 betaling for 271 kg gammelt tin til kanonen.
Jacob v. Bresslouw fik arbejdsløn for sten, han havde fyldt (i) ”det
store stykke, som kongen selv støbte med de Rosser” (hvilket
må være Rosenkartoven, og stenene må være ammunition). I
Tøjhusets beholdninger af projektiler ved udgangen af året 1592
opregnedes 300, og i 1610 var der 537 sten, men de var altid kun
som forråd og blev aldrig udleveret til aktivt brug. ’Q Ikke desto
mindre viser det sig her, at sten blev brugt som projektiler til Ro
senkartoven. Men i 1601 var dejo heller ikke til krigsbrug, men
sandsynligvis blot til afprøvning af kanonen.
Kongens RosenkaHove
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toven, som kongen selv
stobte i Helsingör Get hus
i 1601.

129

I årene 1602-10 var kongen af og til med til at prøveskyde
kanonerne. Selvfølgelig ville han følge bøssestøbernes store ar
bejde til dørs - han afprøvede de nystøbtc kanoner, men også
det indkøbte skyts.40 Han skød til måls med dc kanoner, der var
i København, flere forskellige steder: på Slotsholmen, fra rund
dele og batterier m.v. Han skød også skarpt, snart med Rosenkartoven, snart med “det store stenstykke’’ eller med sine nye
kanoner “kongerne, trianglerne, de langkoppige” eller de “en
gelske slanger’’, som blev støbt de følgende år. Han fik en tønde
lagt ud på strømmen, og ifølge Tøjhusregnskaberne skød han
den “cndelængs” igennem på 900 skridts afstand, ind af det ene
tøndebånd og ud af det andet (900 skridt svarer omtrent til 900
meter). Der er mange flere eksempler på, at kongen optrådte
som bøsseskytte. Vi nævner kun nogle af dem: Engang fik han
øje på en flok svaner ude på stranden, de fik et “skud skrå” med
en halv kartove. Selv i sin egen lysthave ved Rosenborg skød
han med kanoner og morterer, og da han i 1608-09 boede på
Skanderborg, havde han en hel lille artilleripark med sig. Det er
imponerende at se, at Danmarks konge i godt 45 år følger med
i kanonernes tilblivelse, proberingen af dem og bøsseskytternes
omhyggelige eksamination, hver gang han har lejlighed til det.

De Gamle Konger
I 1602 bestilte kongen hos sine rotgietere Hans Wulff* Entfelder
i Helsingør og Borchardt Quelkmeyer i København i alt 100 ka
noner, der skød 14 pund. De skulle hver prydes med en dansk
konges navnetræk samt billede og en indskrift, der berettede om
kongens regeringstid. Det var en gennemgribende modernise
ring af rigets artilleri, som kongen her lagde grunden til; en serie
ensartet skyts i modsætning til Frederik 2.s uensartede og foræl
dede artilleri i 1500-årene, hvor smedejern-skytset udgjorde en
væsentlig del af Tøjhusets og fæstningernes beholdninger. Otto
Blom beskrev i sin bog om Christian 4.s artilleri, hans tøjhuse
og våbenforråd således: “Christian 4. har aldrig udrettet noget
efter forholdene så storslået eller så fortjenstligt for sit artilleri,
som da han i begyndelsen af sin regering på en gang lod støbe
de 100 Gamle Konger”. En serie af ens kanoner med forskel
lig, men dog sammenhængende dekoration var slet ikke tiden
fremmed.41 1 Tyskland kendte man adskillige eksempler på det
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Johan Samuel Michael
Juncker, derfra 1768 til
1812 var boremester pd
støberierne i Frederiks
værk, forfattede et hånd
skrift med opmdlingstegninger af en række
metalkanoner støbt før
1700-tallets midte. Kano
nen til højre er Haraldus
Hyldetand, nr. 40 af de
Gamle Konger. Den blev
støbt af Entfelderi 1604
og leveret til tøjhusmester
Hans Kost i København.
Den anden kanon er cn
24punds kort Ny Konge,
støbt af rotgieter Hans
Meier 1646.

samme. Kejser Karl 5. havde i 1553 ladet fremstille cn apostclserie, men uden reliefbilleder. Landsgrevc Philip af Hessen havde
støbt en apostclscrie i 1534 og hertug Albrecht af Bayern en alfa
betserie i 1566. Christian havde selv i år 1600 ladet rotgieter Bor
chardt Quelkmeyer i København støbe 12 stk. 12-punds metal131

kanoner, hver med en apostel på forstykket. Men med den nye
serie på intet mindre end hundrede stykker skete der virkelig en
omorganisering af rigets artilleri.
Kanonernes primære funktion var selvfølgelig et våben til
ødelæggelse af skibe, bygninger og mennesker, men de var også
et enestående håndværksmæssigt produkt såvel som et repræ
sentativt symbol. Motivet de “Gamle Konger” hang sammen
med renæssancekongernes behov for at dokumentere, at deres
slægt stammede tilbage til oldtiden, og med Saxo s Gesta Danorum (De Danskes bedrifter) havde danskerne faet et historisk
værk, der gav riget den glorværdig fortid, der gjorde, at det kun
ne måle sig med antikkens store riger. Det var i Anders Søren
sen Vedels oversættelse af Saxo, hvis værk var samlet og trykt
i Paris af Christiern Pedersen, født i Helsingør, at de svenske
overdrivelser omkring deres kongeslægts nedstamning fra synd
floden og Noahs søn Japhct som Sveernes første konge skulle
gendrives! Med maler og tapetvæver Hans Kniepers serie af ta
peter af Danmarks konger - oprindeligt planlagt til at vise 113,
dog senere kun 101 konger - der helt skulle dække Kronborgs
dansesal i 1581, var forbilledet for dekorationen på kanonerne
skabt, og nu blev den danske kongerække endnu engang doku
menteret som et symbol på den danske kongemagts årtusinde
lange slægtslinje og på en magtudøvelse ud over al beskrivelse.
Det blev til et storslået artilleri af pragtkanoner på de danske
orlogsskibe og fæstninger. Som baggrund for netop denne serie
af fuldendt våbenhåndværk var det, at værkstederne i Helsingør
og Hellebæk opstod og indgik i et samarbejde med støberiet i
København.
Af de 100 Gamle Konger støbte Wulff Entfelder i Helsingør
nr. 1-50, mens Borchardt Quelkmcyer i København støbte nr.
51-100. Hans Wulff, hvis produktion vi kan følge ganske nøje,
begyndte med at støbe i året 1603, nr. 1-8 iflg. fæstningsregnska
bet. Senere fulgte nr. 9-15 og endelig nr. 16-20. I 1604 kom styk
kerne nr. 21-33. De blev afleveret mod kvittering den 15. juni.
Den 18. september samme år leveres nr. 34-37, og endelig den
16. december leveres nr. 38-45. 1 1605, den 15. april, leveres de
sidste nr. 46-50.
Borchardt Quelkmeyers andel af kongerne kan vi ikke følge
så nøjagtigt som Wulff Entfelders produktion, da Tøjhusregn
skaberne ikke er så velbevarede som Kronborgs fæstningsregn-
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skaber. 1 rækken på 100 stykker Gamle Konger svarer nr. 1 til
Kong Dan og nr. 100 til Kong Frederik 2. Kongerækken er altså
fuldendt med de 100 konger, og rækken svarer til den på for
lægget for Kronborgtapeterne, som tapetmester og maler Hans
Knieper havde sluttet kontrakt med Frederik 2. om.
På Tøjhuset var der 1650 omkring 51 Gamle Konger tilbage,
og i alt 37 af de Gamle Konger kom på svenske hænder i løbet af
1600-tallet sammen med de skånske fæstninger.42
Selv om der blev støbt mange Gamle Konger, er det kun gan
ske enkelte, der har overlevet til i dag. De fleste har endt deres
dage, hvor de begyndte, i danske såvel som svenske smelteovne.
I 1697 noteredes om svenske trofækanoner, at der fandtes tre
svenske orlogsskibe med i alt 13 stykker Gamle Konger. De var
krigsbytte fra sejrrige krige, og de havde først og fremmest til
opgave at højne skibets status og forstærke moralen hos besæt
ningen. Da det svenske regalskib Kronan, stormagten Sveriges
stolthed, i året 1676 gik ned ved Øland, udgjorde trofækanoner
40 % af skibets artilleri, men der var ingen Gamle Konger, deri
mod andre kanoner fra Helsingørs Gethus.
De Gamle Konger
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Christian 4. ombyggede
middelalderborgen Akershus til et renæssanceslot
med fornyet befæstning
og moderne bastioner.
Da kongen varfierdig
med byggeriet, lod han en
trekvarter kartove afskyde
fem Juldvægtigc skud mod
murerne. Kvaliteten af
murermesterens arbejde
skulle ajprøves. 11604
støbte Entfelter to halve
kartover, som hurtigt blev
sendt til Norge. Malet af
Jacob Coning 1699.
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Kanonen Uffe Vermund
"konge” nr. 18 ses her til
venstre og med detalje
til højre. Kanonen på
modsatte side er Hugletus
(Huglet) "konge” nr.
20. Begge kanoner blev
afleveret til Tøjhuset den
3. maj 1604. Alle delfiner
(hanke) må virre stjålet
ved bjergningen i 1873.
Idag er de en del af
mindesmærket forslaget i
Køge Bugt på Uingelinie.
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40 konger var om bord på den danske flåde i 1674. I 1710
sprang orlogsskibet Dannebroge i luften i slaget i Køge Bugt.
Sandsynligvis var der blandt kanonerne 22 Gamle Konger, i
hvert fald var det kanoner, der skød 14 pund. Samme år fandtes
denne kanontype desuden på orlogsskibet Lovise med 16 stk. og
på Trekroner med 2 stk. Endnu 2 stykker menes at ligge i søar
senalet i de samme år. I årene 1710-16 smeltedes et stort antal
kanoner om til kobbermønter, og et endnu større tal solgtes ved
offentlige auktioner i årene 1719-23. Det formodes, at de sidste
af kongerne på dette tidspunkt er gået til.4’
1 Armémuseet i Stockholm findes tre store bind med tegnin
ger af svenske trofækanoner. Der afbildes blandt andet 17 dan
ske bronzekanoner, som er erobret fra Malmø og Kronborg i
1658.
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Hans Wulff Entfelders produktion
Det produkt, som mere end noget andet karakteriserer Entfelder’s støbetekniske formåen, var serien af de Gamle Konger,
men dertil kom de to hele kartover, som kongen havde bestilt
hos ham som en gave til kongens søsters familie, hertug Henrich
af Braunsweig. De vejede ikke mindre end 4.937 kg og 4.699 kg.
Det er ikke noteret, hvor meget de skød, men de vejede næsten
det samme som de trekvarte kartover med det oldenborgske
stamtræ, som Felix Fuchs støbte i 1633, og som i dag står på Tøj
husmuseet. Det var Christian 5., der bestemte, at de sidstnævnte
ikke skulle omstøbes, men opbevares som antikviteter på Tøjhu
set, hvortil de først blev leveret i 1833 (side 154).
I året 1602 støbte han 6 “Marekatte”, der ikke vejede mere
end godt 300 kg hver, men også to stykker kaldet “Die Pauren”,
der hørte til i den tunge ende med en vægt hver på 1.750 kg.
Endnu en petarde leveredes til Frederiksborg, hvor man på det
tidspunkt sikkert stadig ikke var færdig med at sprænge rester af
Frederik 2.s gamle slot væk. Men derefter er der også gang i stø
beriet med serien af de Gamle Konger indtil 1605. I 1604 havde
Entfelder dog også tid til at støbe og sørge for forsendelse af to
halve kartover “som hurtigt kom med skib til Norge”. Spørgs
målet er, om de først var turen omkring Tøjhuset i København.
Den øvrige produktion i de 16 år, som Entfelder arbejdede i Gcthuset til sin død, resulterede i 4 store ensartede serier af skyts, 21
halve slanger sandsynligvis alle “Engelske halve slanger” hver på
334 kg, 19 “Langkoppige slanger” på omkring 676 kg og 38 Tri
angler.44 Endelig støbte han 12 stykker, der hver vejede ca. 890
kg, og derudover 48 små stykker på bare 80 kg. Dertil kom 30
halve kartover hver på omkring 1.750 kg, og ind imellem støbte
han mindre skyts. Af svært skyts var der 26 såkaldte “Urtepot
ter” - samme svære type, som senere kaldes for “Krudtpotter”.
Bortset fra den hurtige leverance med skib til Norge i 1604,
må vi antage, at alt skyts er blevet leveret til tøjhusmester Hans
Kost i København, selv om det ikke noteres hver gang. I 1614
støber Entfelder 2 feltslanger, som kongen sendte til Holsten. De
vejede hver ca. 1.800 kg.
Endelig støbte Entfelder morterer samt to serier på henholds
vis 46 og 14 “små stykker”. To fyrmørsere blev i 1612 sendt til
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Elvsborg, og endelig støbte han 15 store stenstykker og 4 kam
merstykker på i alt 2 tons.
Entfelter støbte i alt 25 pc tarder, og på Tøjhusmuseet opbe
vares i dag flere af denne type. 1 1613 far vi at vide, at der ikke
blev boret i Hammermøllen det år, fordi der manglede vand til
møllen og derfor ikke kunne afregnes. 1 1616, hvor Entfclder var
død, afregner Kemmer med hans børn for 2 lange feltslanger “Rosenpotter” - og 2 stakkede stenstykker.

Hans Kemmers produktion
Mens de Gamle Konger var Entfelders store arbejde, blev en se
rie af langt kraftigere kanoner det karakteristiske for efterføl
geren Hans Kemmers produktion: “Korte Nye konger”, som
han støbte i årene 1631-36, begyndende den 29. marts, med 14
Kongestykker eller halve kartover, der vejede lidt over 20.193 kg
tilsammen, dvs. hver ca. 1.431 kg. Året efter, den 6. marts 1632,

var han færdig med 23 halve kartover, Kongestykker, og igen
den 18. juni samme år leverede han endnu 3 Kongestykker. 1 ok
tober blev det til 3 Kongestykker, og i 1633 til to leveringer med
i alt 12 Kongestykker.
Den sidste serie af de Nye Konger blev støbt i 1636 sammen
med en slange. Ved sin død om efteråret havde han nået at støbe
62 nye Kongestykker. To forskellige typer med forskellig vægt.
Muligvis har der været flere serier med kongebilleder. Rotgieteren angiver som vanligt ikke kaliberen, ej heller hvad de skød,
som det er angivet ved mange af Gethusets produktioner. Om
det har været Kemmers hensigt at støbe hundrede konger inden
sin død i 1636, ved vi ikke.
Hans Kemmers Nye Konger er bevaret i to tegninger fra et
håndskrift, der findes på Tøjhusmuseet: Junkers 7. håndskrift,
forfattet af Johan Samuel Michael Juncker, der fra 1768 til 1812
var boremester på Frederiksværk. Skriftet indeholder opmå
lingstegninger af en række metalkanoner støbt før 1700-tallets
midte. Blandet andet en tegning og dimensionstabel for en
24-punds kort Ny Konge.
Kemmer støber 98 halve slanger i årene 1616-25. Ud over de
Nye Konger er det de mange slanger af forskellig type, som ka
rakteriserer Kemmers produktion. Til Varberg Slot leveredes 34
kanoner i årene 1618-20, sandsynligvis alle halve slanger. I 1620
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Kunonen Haldan Frolho-

nis (Halvdan) “konge” nr.
10 blev leveret til Tøjhuset
i København den 29.
november 1603. Kanonen
står i dag på admiral Iver
Huitfeldts monument
på slægtens kirkegård i
Hurum ved DrammensJjorden i Sydnorge.

leveredes 22 stykker, sandsynligvis også slanger, til Bohus Slot
og året efter 24 stykker til samme slot. De vejer hver omkring
900-1.000 kg. 64 slanger var af “Neldebladstypen”, mens 16 var
af “Vildmandstypen ”. Det var knap så tungt skyts, og de vejede
alle omkring de 300-400 kg.
Ni stenstykker var støbt og “skulle bruges på kongens skibe”
pointeres det i 1618. Til Kemmers arbejder hører også 6 mor
terer, og de letteste af kanontyperne - 87 falkonetter - der blot
vejer under 100 kg. 12 svaner vejer hver omkring 1.272 kg, dvs.
i alt over 16 tons. De støbes alle i 1629 og leveres fra Gethuset i
marts og december.
Hans Kommers pfodukhon
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I august 1619 støber Hans Kemmcr 6 halve kartover, og igen
i 1622 endnu 6 halve kartover, samtidig leveres 2 konger og 23
halve slanger. Igen i 1624 støber han 6 halve kartover og i 1625
sendes 36 slanger den 6.-7. og 15. april til Københavns Arkeli.
Ind imellem er der en sending den 11. april med 2 konger og 23
slanger. Det var skyts, som var støbt i 1622, der tilsyneladende
havde ligget på Hammermøllen i tre år. Muligvis er der her en
fejl, for intet i regnskaberne taler ellers for, at man havde lager af
kanoner på Hammermøllen.
Vi kan jo stadig undre os over, at alle tre virksomheder ikke
ligger sammen ude i Hellebæk, men sandsynligvis må hovedår
sagen være, at kobberet var så værdifuldt, og i betragtning af de
mange tons, som der blev arbejdet med i Gethuset, var nærhe
den til Kronborg og det overordnede opsyn fra lensmanden me
get vigtig. Heri må årsagen ligge til, at Gethuset lå i Helsingør,
og ikke i Hellebæk.

Serien af krudtpotter
Krudtpotterne var nok nogle af de mest velproportionerede og
imponerende af Christian 4.s serier af svære kanoner. De blev
støbt mellem serierne af Gamle Konger og Nye Konger. Navnet
“Krudtpotte” relaterer til udsmykningen med en blomstervase
på forstykket. Entfelder havde støbt 25 halve kartover, også kal
det Urtepotter eller Rosenpotter. Fra 1628 til 1632 er det så Hans
Kemmer, der støber 38 krudtpotter. I Helsingør er der altså i alt
støbt 63 krudtpotter. En af de krudtpotter, der blev støbt i 1629,
blev bjerget fra flagskibet St. Sophia, der forliste ved Goteborg
i 1645.

Hans Meiers produktion
I de senere år betales rotgieteren efter, hvor mange skippund
metal han forarbejder, hvorfor de enkelte kanoner ikke er
nævnt. Ifølge Tøjhusets regnskaber skulle Hans Meier i 1639
have støbt en Ny Konge, nr. 75. Denne kanon er måske at finde
blandt de Nye Konger, som kommer til Tøjhuset mellem febru
ar og december i 1640, hvor der leveres 6 Kongestykker, samt 5
Neldebladstykker. Desværre er Øresundstoldens bøger her me-
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gct mangelfulde,4' og af den grund ved vi så lidt om de sidste år
i Helsingørs Gcthus.
1 1637 modtog Hans Meier fra Tøjhuset et sønderskudt Neldebladstykke og to feltkærrer, og i juni 1639 noteres, at kongen
af Haman Kock, Helsingør, har købt 18 kobberstykker, som på
samme tid er kommet til Københavns Gethus, betalt af toldbo
den. I samme måned far Jens Jørgensen færgemand, Helsingør,
løn for at have fragtet 4 kobberstykker til København med sin
færge og leveret samme på Tøjhuset. På en anden rejse sejlede
han sin færge fuld af skibsbolte til København. De blev losset
ved Hammermøllen og leveret til Bremerholm.

Leveringer til Tøjhuset i København og rigets fæstnin
ger
Det skyts, der blev produceret mest af i Gethuset i Helsingør,
var halve og hele kartover, hele slanger, Neldebladsslanger, Vild
mandsslanger, krudtpotter, stenstykker, Regimentstykker, lange
svaner, feltslanger, falkonetter, små kammerstykker, petarder
samt morterer, mørsere og fyrmørserc. Endelig Rosenstykket

Det middelalderlige slot
Varberg var i 1617 færdig
bygget som ftestning med
S bastioner og tre kasematter. 1 den ene bastion
blev bygget en spiralgang
til kanontransporter. Her
leverede Hans Kemmer
i arene 1618-20 i alt .34
kanoner, sendt direkte til
fæstningen, efter boring
og proberingpa Hammer
mollen.

Christian 4. byggede
Bohus gamle fæstning
ved Kungdlven om til en
moderne bastionfæstning
i arene 1593 1604 under
Hans von Paesehen og
Hans van Steenwinckels
ledelse. Kemmer støbte i
1620-21 47 nye kobberstykker, der blev leveret
i to sendinger. De vejede
over 52 tons. Kanontdrnet
i 4 etager - kaldet for
"Pars hat" dominerer
fæstningen.
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som det fornemste stykke i hele produktionen og dertil serien
de 50 Gamle Konger, der indledte produktionen, samt de senere
Nye Korte Konger. Alle sammen forladekanoner, bortset fra de
6 kilestykker, kaldet Marekatte. De sidste var et forsøg på at gen
oplive de gamle bagladekanoner. Det blev ved forsøget.
I Wulff Entfelders inventarliste fra 1603 nævnes 6 kernstænger til kilestykkerne, der hver skyder med 10 pund jern, samt et
formbrædt, 6 små valser og udskåret træværk med delfiner og
dertil 6 kiler til stykkerne.
Fyrmørserne eller mortererne blev først almindelige her un
der Christian 4.s våbenproduktion. Dog opregnes i Kronborgs
inventarium fra 1597 en morter med flade fødder samt to “i la
der”, dvs. hængemorterer.
I 1610 leverer Entfelder 1 stor morter og 4 små morterer til
arkelimester Hans Kost i København. Tøjhuset havde ellers ind
købt et stort antal engelske støbejernsmorterer i årene forinden.
Sandsynligvis var der forskel i størrelsen på mortererne og fyr
mørserne, men det fremgår ikke tydeligt af regnskaberne, hvori
forskellen lå.
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det støbte skyts

Næsten alt skyts sendtes til Tøjhuset i København, hvor tøj
mesteren tog imod det. For en del skyts* vedkommende nævnes
det ikke, hvor det skal hen. Det mest sandsynlige er imidlertid,
at skytset afsendtes til København året efter. Det nævnes blot
ikke i regnskaberne, ligesom transporten af det ikke nævnes før
de sidste år, 1639-40.
Efter 1632 modtog Kronborgs Arkeli, som stadig var under
opbygning efter branden i 1629, enkelte stykker. Således i 1632
tre krudtpotter, og i 1636 kom seks kobberstykker, hvoraf de
“4 kobberstykker kom til Steffen Timmerkaptajn på slottet. De
skulle stå på det nye batteri ved Kronborgs slotsport**. Hver af
disse stykker vejede ca. 1.749 kg, dvs. formodentligt halvkartover. Desuden sendtes en kobber-morter og 4 store feltlader med
otte hjul, “der er nybeslagen”. På dem lå de sidst ankomne fire
nye stykker, som opstilledes på batteriet ved Kronborgs slots
port.
Det ville have været muligt at følge de enkelt stykker skyts på
deres vej til kongens flåde og de forskellige fæstninger, hvis Tøj
husets regnskaber havde været lige så godt bevaret som Kron
borg-værkernes regnskaber, men dette er desværre ikke tilfældet
som før nævnt. De ganske fa kanoner, der stadig er bevaret i dag,
er fundet ved bjærgning af skyts fra sunkne svenske og danske
orlogsskibe.

Stykkernes længde og kaliber
Det afgørende for al skydning var ammunitionens størrelse.
Dvs. vægten og størrelsen af det benyttede projektil og stykkets
effektivitet med hensyn til at ramme målet. Der skelnes mel
lem groft skyts og småskyts, og kuglens størrelse og vægt afgør,
hvilken kategori skytset hører til. Småskyts bruges til skydning
mod mindre mål, f.eks. personel. Den type stykker, som blev
støbt i Helsingørs Gethus, var forladekanoner, støbt af bronze,
beregnet til kugler af jern, som var kraftige nok til at beskadige
et fjendtligt skib forud for entring. Mindre stykker brugtes til
beskydning af modstanderens besætning, rigning m.m. Bagladekanonernes bund var fremstillet separat og påsat kanonen med
en tværgående jernkile ved bunden (deraf navnet kilestykke).
Gethuset modtog i oktober 1610 to bronzekanoner fra Tøjhuset
som “gamle killstykkcn*’, hvert stykke med tilhørende 2 kamre.
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Christian 4.s admiralskdrde har to kaliberstokke
pd fæstet. Den lange stok
ses til hejre, hvor der i den
ene ende ses en skala med
et lod til bestemmelse af
kanonens elevation. Den
korte kaliberstok ses ved
siden af Desuden er en
passer, syle samt kniv til
afskæring af lunter.
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Man skelnede også mellem korte og lange kanoner med hver
deres egenskaber. I regnskaberne måles længden i sko, hvilket
må svare til fod. De lange kanoner var i stand til at skyde sær
lig langt og mere præcist end korte kanoner. De havde også en
større materialetæthcd omkring bagstykket, hvilket var en følge
af fremstillingsmetoden, idet kanonerne blev støbt med bunden
nedad. Den deraf følgende større sikkerhed mod sprængning
under affyringen kan have spillet en rolle.
De typiske belejrings- og fæstningskanoner samt de svære ka
noner måtte nødvendigvis være korte for at reducere vægten.
Samtlige europæiske landes skytssystemer var bygget op om
kring disse to hovedformer. Anvendelsen af den ene eller den
anden type var dels bestemt af, hvad der fandtes for hånden, og
dels af ønsket om størst mulig effekt.
1 1616 havde Entfelder støbt 2 lange fcltslanger, kaldet Ro
senpotter; de skød hver 18 pund jern. Senere på året endnu 2
|
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De enkelte dele på kano-
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Kammers andet

Fæn<
Stødbunden

Druen
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feltslanger (se register). Det vil sige, at slanger med betegnelsen
"felt-" sandsynligvis betegner skyts, som skal bruges på fæstnin
gerne eller måske på slagmarken, og ikke i orlogsflåden.
Ved kanonens kaliber forstås nogle gange diameteren af ka
nonens borede løb, men ifølge det militære målesystem46 bør
ordet kaliber kun anvendes om kuglediameteren. Denne er en
entydig størrelse, nemlig afstanden mellem to streger på kali
berstokken. Kaliberen oplyses aldrig i regnskaberne, derimod
vægten i pund på den tilhørende kugle af jern. F.eks. leveres til
tøjmester Hans Kost i 1616 fjorten små stykker, der skyder med
1 pund jern. Når forklaring alligevel medtages her, skyldes det,
at kanonernes kaliber indimellem nævnes, fordi beskrivelsen
stammer fra andre kilder end Fæstningsregnskaberne.47
Et eksempel: Morterer benævnes i gethusproduktionen både
som fyrmørsere og som morterer, måske er der - som tidligere
nævnt - tale om to forskellige skytstyper, men de beskrives ud
fra vægten af den til løbet passende kugle af sten. En kugles
reelle vægt var selvfølgelig afhængig af materialets art. Den an
vendte kaliber i Gethuset udgik fra den niirnbergske vægt, dvs. 1
pund = 5 cm (en abstrakt betegnelse for længdemål).
På Rosenborg findes Christian 4.s smukke kårde. 1 den tilhø
rende skede er der en del instrumenter til brug for artilleriet. Der
er blandt andet en søger, en rømmenål, en syl af stål, en dolk til
afskæring af lunter og to kaliberstokke af forgyldt metal. Den
ene af kalibcrstokkene er beregnet til artilleriets tunge skyts.
Den har en længde på ca. 38 cm og er mærket med initialerne
*C*T*D*E*M* samt årstallet 1617. Initialerne står for Christoph
Trcschler Der Eltcre Mechanicus, dvs. Christoph Treschlcr den
ældre, instrumentmager, der lavede kården i 1617. Den er frem
stillet i Dresden. På den lange kalibcrstok er der fire skalaer: en
længdeskala, en skala for blykugler, en skala for jernkugler og
en stenskala. Kuglcskalaerne dækker fra 1 til 125 pund. Ud over
disse skalaer er kaliberstokken også forsynet med et pendul til
bestemmelse af kanoners horisontale indstillinger. Den anden
kaliberstok har også 4 skalaer, nemlig for bly, jern, messing og
zink. Kugleskalaerne dækker her fra 1 til 64 lod. Denne stok er
beregnet til håndvåben og mindre skyts med en kuglevægt på 2
pund.
På Tøjhuset findes endnu en kaliberstok, som er fremstillet af
samme Christoph Treschler i 1605. Man ved imidlertid ikke, om

den har været brugt i det danske artilleri, i modsætning til, hvad
der gælder Christian 4.s egen kaliberstok, som kongen med
garanti har haft med sig i Helsingørs Gethus og i Københavns
Tøjhus, når han selv var med til at støbe eller blot inspicerede
støberens færdige arbejder.
Kaliberstokke blev fremstillet i et samarbejde mellem ka
nonproducenter og instrumentmagere. I løbet af 1500- og
1600-årene havde en standardisering af det europæiske artille
risystem ved indførelsen af det såkaldte spanske system fundet
sted. Dette system holdt sig helt frem til midten af 1800-tallet,
dvs. i al den tid, hvor man benyttede glatløbede kanoner. Denne
standardisering af artillerisystemet betød, at alle systemer havde
samme dimensioner, således at man kunne bruge hinandens ka
noner og kugler. Hvilket også betød, at man, hvis man mistede
noget skyts, kunne risikere at blive beskudt med egne kanoner
og kugler. Til eksempel kan nævnes, at de kanoner på det sven
ske orlogsskib Kronan, der var støbt i Helsingør, blev affyret i
juni 1676 mod den dansk/hollandske flåde ved Øland.

Stykkernes vægt
Vægten på kanoner opgives i skippund, lispund og skålpund.
Indimellem opgives, om de er støbt af nyt eller gammelt kob
ber. 1 skippund = 20 lispund eller 159-160 kg. 1 lispund = 16
skålpund eller 7,936 kg. 1 skålpund = 0,496 kg (lettere omregnet
1 skpd. = 160 kg, 1 lispd. = 8 kg, 1 skålpd. = 0,5 kg).
Støbte forladekanoner fandtes i tre størrelser: Korte og kraf
tige kartover, lange og mellemsvære slanger og små falkonetter.
Kartoverne med en vægt på ca. 2.000-5.000 kg var orlogs
skibenes sværeste armering. De var vanskelige og kostbare at
støbe, og de fandtes derfor kun i ringe antal og kun på flådens
største skibe. De største var de dobbelte kartover, der skød 3040 pund. Betydeligt mindre var de trekvarte, som skød 27 pund,
f.eks. Rosenkartoven, og de halve, som skød 20 pund. De tre
kvarte og halve kartover var de hyppigst anvendte.
De Gamle Konger var 14 punds, men kaliberen opgives til 16
pund, hvilket betyder, at kanonerne har skudt 14-punds kugler,
mens rørets indvendige diameter svarede til en 16 punds kugles
tværmål.48
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Viet (Vitus) Kragens
fornemme kanonvægt på
Tojhusmuseet blev bygget
i 1614.
Kragen var kongens
dygtigste tomrer. Han byg
gede også spirkonstruktio
nen på Börsen og spiret på
Ski. Olai Kirke, Helsingor. Spiret, der blev kaldt
"Helsingørs jomfru ", faldt
ned i en storm i 1737.
Kragen udforte også tornmerarbejdet på Kronborgs
havn i 1625-26.

Slanger med en længde på over 30 gange kanonens mundingsdiameter anvendtes på alle større orlogsskibe. Størst var de svæ
re notslangen der skød 16-18 pund. Efter dem fulgte de mindre
slanger på 7-9 pund og de hele, trekvarte, halve og kvarte slanger
på 3-6 pund.
Slanger regnedes som velegnede til skydning med store lad
ninger over større afstande. Slangernes store længde gjorde dem
velegnede om bord på skibe, hvor mundingsilden ikke så let
frembød fare for takkelagen som ved det kortere skyts. Til gen
gæld var de med deres store længde svære at manøvrere på ski

bene. På skibene blev de ofte placeret på agterkastellet. I alt blev
der støbt 196 slanger af forskellige typer i Helsingørs Gethus.
Blandt det letteste skyts var falkonetter, der skød 1-2 pund.
De var de mindste af de støbte forladekanoner. Falkonetten var
også den mest almindelige skytstype på de forskellige borge og
på byernes befæstninger. Typen var billig al producere og derfor
lettere at skaffe end det store skyts. Der brugtes kugler af bly.
Falkoner var en enhedsbetegnelse for den mindste udgave af falkonetterne med en kuglevægt fra 1 ned til 16 pund. Hans Kemmer støbte 100 falkonetter, som alle blev leveret til Tøjhuset.
1 1500-årene havde alle fæstninger af blot en vis betydning i
det mindste et par falkonetter blandt skytset ved siden af det
almindelige smedejernsskyts.
Stenstykker var meget svære, tyndvæggede kanoner i
1500-årene. De stenstykker, der blev støbt i 1600-årene, var af
en anden type og hørte til det mindre skyts. I alt blev der pro
duceret 24 stenstykker til levering hos Hans Kost, Tøjhuset. 9
stenstykker skulle i 1618 bruges på kongens skibe. Et stort stenstykke, som nævnes i Tøjhusets regnskaber fra 1610, brugtes
jævnligt af Christian 4. til øvelsesskydning på stranden ved Tøj
huset. At dømme efter kaliberen på ikke mindre end 110 pund
sten har denne kanon været af betydelig størrelse. Den eksiste
rede endnu i 1619, og den er måske identisk med det skyts, som
sendtes til Helsingørs Gethus til omsmeltning i 1632, her kaldet
"Nattegalen”. Den vejede 4.220 kg.49 Kronborg havde i 1623 en
svensk slange, kaldet Nattergal, der skød 19 pund, stående på
volden, (side 307)
Endnu en skytsform var mortererne - i 1600-årene også kal
det mørsere og fyrmørsere - der brugtes til kast med brandkug
ler. Typen stod fast uden underlag. Mens kanonerne var fladbaneskyts, der med deres kugler gennembrød fæstningsværker,
var mortererne krumbaneskyts, belejringsskyts eller artilleri
med høj projektilbane, dvs. de kastede sten og bomber i høje
buer ind over og bag fjendens forskansninger og forårsagede død
og forvirring i forsvaret. Endnu i begyndelsen af Christian 4.s
tid brugte man smukt tilhugne stenkugler. Morterernes kaliber
angav man da efter vægten af den største stenkugle, de kunne
kaste. Benævnelsen blev man ved med at bruge længe efter, at
de hule jernbomber fyldt med krudt havde afløst stenkuglerne. I
Kronborgs skytsfortegnelse fra 1623 ses det, at der fandtes 1 fyrSf vMcrnc?
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mørscr og 1 morser, der skød 20 pund sten, og endnu nogle, som
ikke stod på voldene, nemlig 1 stor mørscr og 6 andre mørserc.
11612 støbte Entfelder 2 fyrmørsere, som sendtes til Elvsborg.
Men ellers havde han allerede i 1601 støbt 2 morterer. Hvorfor
man den ene gang betegner dem som fyrmørsere og næste gang
morterer, som er den betegnelse, som anvendes i 1700-årcne og
frem, vides ikke. 11610 leverer Entfelder 1 stor og 4 små mor
terer.

Stykladerne

Ijidestok eller sætter til
kanonente pd orlogsskibet
Snarensvend. Det sank i
16 Mi ved Snekkersten. I
dag pd Helsingør Bynutseum.
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Laderne, der senere kaldes for lavetter, rapperter eller affutager,
kaldes i 1600-årene alene for lader. Nogle gange blot lader andre
gange styklader eller mere præcist kartovelader og skytslader.
Det var kongens lademager på Kronborgs Arkeli, der fremstil
lede dem, mens jernbeslagene blev fremstillet af smedene på
Hammermøllen eller i byen. Skytset hvilede på laderne, og disse
tjente flere formål: dels tjente de til håndtering af skytset, dels
til elevation, eventuelt også til transport, men de tjente desuden
i større eller mindre grad til at optage og kontrollere rekylen
under affyringen. 1 Frederik 2.s tid var de tjærede og altså sorte.
Under Christian 4. blev selve laderne malet sorte og jernbesla
gene røde. Redskaber, der brugtes til kartover og lader, blev sortmalede.
Skibsladerne bestod af et firhjulet understel af træ med to
lodrette sider (vanger), i hvilken kanonen hvilede på tapperne.
På Christian 4.s sølvbeslåede kiste i Roskilde Domkirke ses på
gavlen en symbolsk fremstilling af krigstrofæer, deriblandt to
trofækanoner på deres lader. Det er mobile feltladcr med høje
cgerhjul. Begge typer lader - skibsladcrne og feltladernc - var af
træ, forstærket med jernbeslag.
Fæstningsladerne var identiske med feltladerne, dog muligvis
med kraftigere hjul og knap så mobile. Det er denne type lader,
der har stået på Kronborgs volde og bastioner. I 1635 sendtes 4
store feltlader med otte hjul, "der er ny b c si agen”, fra Hammermøllen til Kronborgs Arkeli. På dem blev de sidst ankomne fire
nye stykker opstillet på batteriet ved Kronborgs slotsport.
1 et missive til hr. Anders Bilde den 9. februar 1622 bedes han
om at skaffe lademager Niels Holtz den hjælp, som han behøver

tiethuset, bøssesløberne og det støbte skvts

til hugning af tømmer til skibslader og feltlader og en savskærer
til at skære tømmeret efter lademagerens anvisning/0
1 artilleriets historie er man hidtil gået ud fra, at der i 1600-årene ikke blev skelnet mellem skyts fremstillet til brug på søen og
skyts til brug på landjorden. Men sådan synes det ikke at være i
Kronborgs værker. Her skelnes der mellem feltslanger og slan
ger af anden type, og der skelnes udtrykkeligt mellem feltlader
og skibslader. At der nok ind imellem har været skytstyper, som
anvendtes både på landjorden og til søs, forekommer dog troligt.

Lademagerne pd Kron
borgs Arkeli fremstillede
lader, der skiftevis kaldes
for styklader eller kartovelader, alt efter størrelsen
af kanonerne de skulle
bære (detalje fra side
328-329).

Krudt, kugler, granater og redskaber
De vigtigste redskaber til skytsets betjening var viskeren, hvor
med kanonen blev renset efter hvert skud, og dernæst sætteren,
hvormed kuglen stødtes i løbet, og ladeskuffen, hvormed krudt
ladningen blev lagt i kanonen. Ladeskuffen, kaldet skøffelen, be
stod af en åben cylinder af kobberblik, der ved hjælp af en kort
træklods var påsat en lang trækstang. Ladeskuffen var af kobber
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Pd Tøjhusmuseet findes
et særligt flot eksemplar
af enJyrtnørser. Den er
støbt af Claus von Dam i
1643. Den vejer 1.193 kg.
Porrest i billedet ligger to
kanonkugler af sten.
Til højre ses et stativ til
opvarmning afjemkugler.
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for at undgå, at der sprang gnister i løbet, når krudtet blev lagt
ind i kanonen.
Sætteren, hvormed kuglen stødtes til bunds i løbet, var en
lang træstav, der i den ene ende var påsat en cylindrisk træklods
af samme diameter som kuglen. Omkring 1620 udleveres fra
Tøjhuset også tavlforsættere, en sætteklods monteret for enden
af et kraftigt reb. Sådanne tavl forsættere var væsentlig lettere at
anvende på skibe, hvor pladsen var begrænset. Det ses et sted i
regnskabet, hvor Niels Reebslager betales for “tvende tavlfort
sættere og kabeltov”.
Et spørgsmål, der uvægerligt vil blive stillet, er, hvor langt
kunne 1600-tallets kanoner skyde, og hvor sikkert kunne de
ramme? Spørgsmålene er oplagte nok, men ikke umiddelbart
til at besvare. Mange forskellige faktorer spillede ind ved en afskydning. Blandt andet afhang det af kanonens boring. Derfor
var Hammermøllens funktion, selve udboringen af kanonerne,
utroligt vigtig. Dernæst var der selve krudtladningen og dens
sammensætning, som vi endnu ikke har berørt, samt fysiske
begreber som luftens temperatur og luftmodstanden, faktorer,
som var afhængige af, om der blev skudt over vand eller land|
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jord. Når vi derfor kun ganske kort vil berøre dette emne - bal
listik og skydning - skyldes det, at bogen her først og fremmest
beskriver Kronborgs værker, produkter og de ansatte, og ikke
artilleriets udvikling. Som nævnt indledningsvis er dette emne
allerede beskrevet af eksperter på området; alligevel har vi været
nødt til at berøre det, for at beskrive funktionen af de emner,
som værkerne fremstillede.
1 renæssancen antog man, at krudtblandingcns sammensæt
ning og krudtladningens størrelse samt kanonens længde var af
gørende for kanonens skudvidde/1 Dertil kontrollerede man den
håndværksmæssigt veludførtc konstruktion. Denne kontrol be
stod af visitering, dvs. undersøgelse af skytset, godstykkelsen og
selve boringen, der kontrolleredes med forskellige instrumenter.
Sandsynligvis er disse at finde i Hammermøllens og Gethusets
inventarlister, men de oftest plattyske håndværksmæssige beteg
nelser er svære at identificere og sætte i forbindelse med kontrol
af kanonerne.
Til selve ladningen af kanonen nævnes ofte ladeskuffen og en
sætter. Forud for ladning af kanonen stillede bøsseskytten sig
ved siden af den med visker, ladeskuffe og sætter ved sin side og
nJ:.
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med luntestokken med en langsomt brændende lunte stukket i
jorden.52 Bag kanonen stod krudttønden. Derefter blev kanonen
under udvisning af stor forsigtighed klargjort, løbet renset og la
deskuffen fyldt med krudt. Når den skulle trækkes ud igen, fore
gik også det med stor forsigtighed. Store kanoner blev ladet to
gange, slanger to til tre gange. Efter krudtet blev der lagt en for
ladning i form af en kugle af hampegarn, hø, græs eller blår ind,
som med sætteren blev presset mod krudtladningen. Til sidst
blev kuglen lagt i løbet. Skydning med fuldkugler brugtes både
i krig, til salutering og ved øvelser. Til den endelige skydning
hørte finindstilling, afstandsbedømmelse og højderetning af ka
nonen. Ved affyringen stod bøsseskytten ved siden af kanonen
og førte luntestokken med den brændende lunte til fænghullet.
Hverken i Gethuset eller i møllerne blev der almindeligvis
fremstillet nogen form for ammunition.
Med hensyn til krudt skelnede man mellem det grove slan
gekrudt og det fint malede kørnekrudt, og det fremgår ikke
af nogen af inventarlisterne, om der har ligget noget lager af
krudt nogen af stederne. Imidlertid må der have ligget et lager
af krudt og kugler til probering af kanonerne, enten på Ham
mermøllen eller i Gethuset. 1 Tøjhusets standardberegning, som
er overleveret fra 1597, findes skriverens hastigt nedkradsede be
regninger af, hvor stor en mængde krudt der kunne blive af de
forhåndenværende råmaterialer: Til kørnerkrudt beregnede han
5 lod kul og 4 lod svovl til 1 skålpund salpeter (1 lod - 15,6 g).51
Til slangekrudt beregnedes en lavere salpetermængde - med
langsommere forbrænding til følge. Omvendt benyttede man til
det hurtigt brændende geværkrudt en højere mængde salpeter.
Derudover beregnedes mange andre blandinger, alt efter skyd
ningens art. Det kunne f.eks. være til fyrværkeri, hvor der til fyr
værkeriet på Grønnehave brugtes en blanding af linolie, tjære,
hornlim og 6Vz tønde krudt.
Et sted, hvor der nødvendigvis måtte være beholdninger af
krudt, var på Kronborgs Arkelis krudtkammer, hvor “bødkeren
arbejder med de mange krudttønder i kælderen”. I 1610 leverede
Gethuset Hans Bautz på Kronborg 2 kobberstøbte små krudt
stampere til krudtmøllen. Selvfølgelig har man selv stødt og
blandet krudt på fæstningen.
Et eksempel på levering af ammunition var en fragt til Kron
borgs Arkeli i år 1600 af 1 tønde harpiks, !4 tønde krudt, 200
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kugler, 7 store fyrkugler og 3 kampestenskugler, som Casper
Hansen i Helsingør far sin betaling for. Sacheus Lehussen, Hel
singør, leverer næsten 4 tons jernkugler for 165 daler.
Jernkuglerne havde man almindeligvis på fæstningerne i et
meget stort antal - så mange, at man ikke talte dem op, men
anførte dem ved den samlede vægt. Sandsynligvis er det dem,
der betegnes som fuldkugler af jern. De blev brugt til de støbte
forladekanoner, til kartover, slanger og småskyts som falkonetter, mens kanoner med mindre kalibre (ca. 3 pund og derunder)
vekslende brugte jern- og blykugler.
Stenkugler blev brugt til særlige skytsformer som de svært
kalibrede bagladekanoner, som der stod nogle af på Kronborgs
fæstning, men som ikke var støbt i Gethuset. Også stenstykker
var beregnet til som projektiler at bruge stenkugler eller kartæ
sker eller træpatroner fyldt med jernskrot eller blykugler.
Hans Wulff far betaling for 12 krudtsække og patronlader (pa
tronhylstre), og der købes patronlader af blik i kister - de bruges
i feltkærrerne. Der anskaffes også plader og jernringe til nogle
store fyrkugler, som bøsseskytterne skal bruge.
11610 leverer Gethuset til tøjmester Hans Kost i København
400 hule kuglegranater af kobber, der vejer 939 kg. Brandgra
nater og granater var hule kugler. Ilden fik luft gennem huller i
granaten, der klæbedes til med papir, som blev afrevet før skyd
ningen. Granaterne var beregnet til morterer og til forladeskyts
som dobbelte, hele og halve kartover og notslanger.

Probering af kanoner og skansen ved Kongens Mølle
Alt skyts, som udgik fra Hammermøllen, må inden sejladsen til
Tøjhuset været afprøvet i Hellebæk. Helt usandsynligt ville det
være, hvis en forkert og ikke afprøvet kanon havnede i rigets hovedarkeli. Den 28. oktober 1616 fik bøssestøber Hans Kemmer
forskud på betaling for to feltslanger, som han havde gjort færdig
og beskudt (afskudt); desuden 2 andre, som også var støbte, men
endnu ubeskudte. Han fik 100 daler i arbejdsløn. Der står ikke
noget i regnskaberne om, hvor skytset bliver proberet, men det
må nødvendigvis have været i Hellebæk. Samme sted, hvor ka
nonerne udbores og færdiggøres.
Man kan godt forestille sig rotgieterens nervøsitet, når hans
værk efter mange dage og timers arbejde blev afprøvet. Det unP\\Wps'u; ku’fh’Hi'r
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Deit ene af lo 27 punds
kanoner med det olden
borgske stamtræ var en
gave til Christian 4.s
fætter Anton Giintheraf
Oldenborg. De blev støbt i
1633 af Felix Fuch. 11667
kom grevskabet under
Danmark, og kanonerne
vendte hjem og blev an
bragt i 1693 på “Grevens
bastion “ på kastellet.
Martinus Rørby malede
dem i 1826.1 1833 blev de
afleveret til Tøjhuset. De
to hele kartover, Entfelder
støbte i 1607 som kongens
gave til hertug Henrich af
Rraunswcig, vejede knap
3 ton. Næsten det samme
som Felix Fuchs impone
rende kanoner.
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derstreges da også af kongens overværelse af flere proberinger,
både i Hellebæk og inde hos rotgieteren i København. Vi har
heldigvis også en øjenvidneskildring af en sådan situation:
Om afprøvningen af kanonerne fortæller islændingen Jon
Olafsson i sine skildringer af egne oplevelser som bøsseskytte
under Christian 4. Den her nævnte afskydning finder sted i Kø
benhavn omkring 1620, men kunne ligeså godt have fundet sted
i Hellebæk, hvor vi som sagt ved, at kongen nogle gange var til
stede ved proberingen: “Det er trommeslageren, der i alle stræ
der forkynder, når kongen vil folk noget (en god oplysning inden
skyderiet begynder for byens borgere, der ikke var involveret).
Det var Morten, der slog trommen fulgt af piberen og profos
sen, som råbte, hvad der skulle forkyndes. Denne gang skulle
52 kanoner, som nylig var støbte og udbragte fra rotgieterens
hus, hvilken er den, der støber og laver kanonerne, proberes
og nøjagtig beses af kongen, og hver kanons kugler skulle på
vægtskålen. Samme morgen blev alle vi kongelige bøsseskytter
ved profossen strængelig tilsagt, at vi under livsstraf skulde alle
|
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og enhver møde på den såkaldte Gammelmynt. Klokken 6 om
morgenen, hvilket alt skete, og vi kom der til bestemt klokke
slæt. Kongen var der allerede, og vi blev strax mønstrede, og
hvert navn særskilt opråbt af Tøjhusets mønsterskriver. Kon
gens selv stod hos skriveren for at efterse, om nogen manglede.
Rotgietcren hed Hartvig (Qvelkmeyer) og var en tysker. Denne
bad kongen, da han var i færd med at veje krudtet ud i den ene
skål og lagde kuglen i den anden, om at skåne sig fattig mand,
som han var, og ikke lægge så meget krudt på vægtskålen, at
det opvejede kuglens tyngde, thi han mente, at kanonerne ikke
kunde tåle det, og alle de kanoner, som springer, når de bliver
proberet, må mesteren på sin egen bekostning lade omstøbe.
Han holder dertil 5 svende, som han betaler godt. Kongen brød
sig ikke om, hvad han sagde. Men svarede, at et menneskes liv
var mere værd end så ringe en sum, at det vilde være ham van
skeligere at gengive det end omstøbe en kanon.
Hartvig bad os alle grædende, at vi vilde bede til Gud med
ham, at foretagendet lykkedes, hvilket også skete, så at der af
52 kanoner ikke sprang én med undtagelse af et lille stykke af
mundingen på en, som dog kongen sagde var lige så god som
før. Mesteren gav os drikkepenge og var overvættens glad. Jeg
erindrer ikke, hvor meget guld, der bliver betalt for hvert skip
pund kobber. Slige kobber-kanoner koster meget, somme 4, an
dre 8, 12 til 16 rigsdaler.
En mand ved navn Jens Korsør tændte alle kanonerne an. Det
var således ordnet, at de lå ved siden af hver andre, under hver
kanons for og bagende var der lagt træruller, og mellem kano
nerne var der lagt tøndestaver, som gik fra det ene fænghul til
det andet. På disse små brædder eller tøndestaver var strøet løbekrudt, således at den, som antændte krudtet, kun behøvede
at antænde krudtet på det første bræt, så løb ilden langs med
krudtet på tøndestaverne, og således affyredes den ene kanon
efter den anden. Kongen glædede sig over, at kanonerne holdt så
godt, og ingen kom til skade. Kongen lovede os en læst af det øl,
som kaldtes Konge-øl, der her på Island er godt kendt”.
I 1620’erne lå Pilestræde meget tæt på byens afgrænsning
mod nord ud til Gothersgade, og proberingen af kanonerne in
debar ingen affyringsproblemer, for plads var der nok af. Det var
her mod nord, at kongens Ny København skulle ligge, og det var
først i 1624, at Rosenborg var færdigbygget.
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I Hellebæk havde Rotgieteren hele Sundet som øvelsester
ræn, og den 31. januar 1631 var kongen i egen person til stede
der ved afskydningen af 20 kanoner, der hver blev afskudt tre
gange. Til det havde kongen selv befalet at skaffe lerfutt, som
kuglerne skulle fores med, og det samme ler blev siden smurt
med fedt. Til det modtog Henrich Arkelimester 60 alen blårgarn
og lerfoer.
Desuden betales for hyssing og sejlgarn til at binde om lerfint, og der blev betalt for 24 svenske dæler, lagt ved stykkerne,
som der blev lagt løbekrudt på, således at stykkerne blev søndcrslået, hvis de gik løs. Prøveskydningen skete for kongens, hvil
ket vil sige for sundtoldens, regning. Reglen var, at alt det skyts,
der ikke klarede prøven, skulle gå retur, og at rotgieteren som
nævnt skulle omstøbe det for egen regning.54
Christian 4. var ikke den eneste konge, der aktivt tog del i
støbning og probering af kanoner. 100 år efter, i november 1729,
overværede Frederik 4. i Gethuset i København støbning af nog
le 12-pund kanoner, ved hvilken to af formene brast, hvorefter
der udbrød panik blandt tilskuerne, og kongen faldt ned ad trap
pen fra en estrade med flere andre ovenpå sig og mistede sin pa
ryk i trængslen. Et optrin, i hvilket samtiden så en medvirkende
årsag til kongens død et års tid efter.55
Der var muligvis bygget en skanse i Hellebæk allerede i be
gyndelsen af 1600-årene, men det er først i 1620'erne, at vi hører
om den, måske fordi der nu var et større anlæg, og i 1627 beteg
nes den da også som ny. Samme år far vi lidt mere at vide om
"skansen ude i Hellebæk ved stranden", og at den tilsyneladende
ligger ganske tæt på Kongens Mølle. Kanonerne kan være pro
beret oppe på skrænten - som i dag er indkørslen til Hellebækgård - eller et stykke længere mod nord, dog på et noget ændret
terræn i forhold til det, som findes i dag.
Man kom fra Kornmøllen ind i skansen, som var omgivet af
et stakit med en låge. I 1627 blev der sat en ny dør op i kongens
Kornmølle - en dør, som gik fra Møllen og ind i skansen. Den
blev leveret sammen med hængsler, stabler, dobbeltlås og nøg
ler.
Året efter blev der sat 3 store porthængsler op, og et par krøkkehængslcr til lågen, et jernskud og en dobbeltlås. Villum Adams
og fadeburskvinden fik hver en nøgle. Jernet vejede tilsammen
151 kg, tilsyneladende ikke helt almindeligt låsetøj. Alt blev le156

veret, til den nye skanse ved Kongens Mølle. Det er ud fra den
tekst at vi gætter på, at skansen blot blev fornyet eller udbygget,
dvs. at den har eksisteret, længe før porten i 1627 bliver repare
ret. Det er også svært at forestille sig kanonerne proberet uden
et forsvarligt “underlag eller plateau”.
Inden for i skansen stod kanonerne, og under dem var der et
bolværk. Endelig var der en lille søtønde. Det kunne være en af
dem, som kongen plejede at skyde til måls efter. De følgende
afsnit fortæller om, hvor man endnu i dag kan se kanoner støbt
i Helsingørs Gcthus.

Den største af de bevarede
kanonerfra Helsingørs
Gethus er krudt pot
ten, som blev bjerget fra
flagskibet Store Sophia,
derforliste ved Göteborg
i 1645. Den stdr i dag
på Göteborg Søfartsmu
seum.

Det danske admiralskib Store Sophias forlis ved Gøte
borg i 1645
Fire år efter, at kongen havde privatiseret sine værker i Helsin
gør og Hellebæk, er vi fremme ved krigen mellem Danmark
og Sverige i 1644, der begyndte i december 1643. Svenskerne
mente, at grænsen mellem Sverige og Danmark burde gå i Øre
sund. Forståeligt nok kunne Christian 4. ikke gå ind for det. Et
Del danske admiralskib Store Sophias forlis ved Goteboig i
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af de midler, kongen greb til for at hindre dette, var en spærring
af Sundet ved Drogden i august 1644. 1 mellemtiden var den
danske flåde udrustet, og admiral Ove Gjcddc gik med “rigets
flåde" til “Nordsøen" for at søge fjenden. Han skulle etablere
en blokade af Göteborg, hvor der lå en styrke på to middelstore
og 12 små skibe. Den danske flåde var på 24 skibe, hvoraf 14
var egentlige orlogsskibe. Togtet til Göteborg blev imidlertid
en fiasko. Gjedde ankom til Varberg den 19. maj 1645. Herfra
sendte han et hurtigt fartøj, Rosengalejen, på rekognoscering,
men det blev taget af det nederlandske skib Fama. Dagen efter
sejlede Gjedde til Hisingen ud for Göteborg, men fire dage ef
ter forliste hans flagskib, Store Sophia, ved at støde på et blindt
skær under en kraftig storm. Alle ombordværende blev reddet,
inklusive admiralen, der slap med et brækket ben.56 En af Store
Sophias kanoner, Hans Kemmers krudtpolte støbt i 1629, blev
bjærget fra skibet. Den imponerende kanon er i dag udstillet på
Sjöfartsmuseet i Göteborg. Vraget findes stadig - ved et klippe
skær, som de lokale fiskere kalder for “Gamle Soffi". En fransk
gesandt, Charles Ogier, som også besøgte Helsingør og beskrev
byen indgående, var ombord på skibet i 1634 og fortæller, at det
førte 50 kanoner og havde tre dæk. På det øverste var man under
åben himmel, på det næste var der 20 kanoner, og de øvrige stod
på tredje dæk. Al udrustning og proviant befandt sig i lasten. Om
skibets indretning siger Ogier blandt andet: “Den fjerde eller un
derste afdeling var rustkammeret, her lå alle slags våben, sværd,
bomber, fyrkranse, granater, og alle andre skadelige værktøjer,
som mennesket i sin syndige og fordømte galskab har opfundet.
Alt dette blev os forevist stykke for stykke. Stormasten kunne
to mand med udstrakte arme næppe omspænde. Ankertovet
kunne jeg ikke omfatte med to hænder, og skibssiderne var tre
til fire fod tykke". Store Sophia var et af den danske flådes store
skibe på ca. 1.300 tons.

Jomfruen af Enkhuizen, et dansk orlogsskib, forlist i
1659
Den næste krig med svenskerne, som vi springer frem til, er Karl
Gustav-krigcne, der varede fra 1657 til 1660.
I 1893 blev resterne af et vrag - sandsynligvis det danske or
logsskib “Jomfruen af Enkhuizen" - og en kanon opfisket i ind158
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Kongens smukke mono
gram pd krudtpotten i
Gøteborg. I Helsingørs
Gethus blev der støbt
88 krudtpotter, nogle
af de flotteste af alle de
kanoner, søm blev støbt i
Christian 4.s tid.

løbet til Ebeltoft havn. Skibet dækkede sammen med fire fregat
ter en transportflåde, der lå i Ebeltoft Vig i 1659. Svenskerne
angreb dem den 23. juli og tog de fire fregatter, mens “Jomfruen
af Enkhuizen” sprang i luften.57 Kanonen er en 4 punds bronze
kanon af typen “Stakket Neldeblad”. Der støbtes lange og korte
(stakkede) Neldebladsstykker. Kanonen, der nu er i Tøjhusmu
seet, er støbt som en skibskanon uden hanke, og druen er for
met som en hank eller delfin. Under Christian 4.s kronede nav
netræk læses indskriften “Hans Kemmer goes miich 1625” (side
160). Hans Kemmer leverede fra den 28. marts 1626 og frem til
den 12. august 1630 i alt 64 Neldebladstykker. Regnskaberne si
ger ikke noget om til hvem, men det må efter al sandsynlighed
være til Tøjhuset.
Jomfruen af Enkhuizen, et dansk orlogsskib, forlist i I(>.W
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Forrest i billedet fra
Tøjh asm useet l igger en
4-punds kanon af typen
'‘Stakket Neldeblad".
Kanonen er støbt uden
hanke og druen erformet
som en hank eller delfin til
brugfor hævetøjet. Kano
nen blev støbt af Kemmer
i 1625. Den har hørt til
på det danske orlogsskib
“Jomfruen af Enkhuizen ",
som sprang i luften i 1659
under svenskernes angreb
i Ebeltoft Havn.

12-punds kanon af typen
stenstykke. Støbt af Hans
Wulff Entfelderi 1606.
Kanonen blevi 198S
fundet på det svenske skib
Kronans mellemste kanon
dæk. En let kanon på bare
352 kg, der blev affyret
med stenkugler, kartecher
eller træpatronerfyldt med
jernskrot og blykugler.
Kanonen er sandsynligvis
erobret af svenskerne i
søslaget dat 13. oktober i
Femern Bælt 1644. Kano
nen står i dag på Kalmar

Skånske krig i 1675
Vi har tidligere nævnt, at flådernes vigtigste skibe var udrustet
med et stort antal såkaldte trofækanoner. Det gjaldt f.eks. den
svenske flådes mest betydningsfulde skib, Kronan, hvor 40 %
af skibets artilleri var sådanne kanoner. De fleste var taget fra
§endtlige skibe under 30-årskrigen, hvor Sverige deltog fra 1630
til 1648.

Latumlueum.

160
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Länsmuseet i Kalmar har tre kanoner, som stammer fra Hel
singør. Et stenstykke, støbt af Entfelder i 1606, der skød 12 pund.
Det stod på Kronans mellemste dæk og blev hentet op fra ha
vets dyb i sommeren 1988. Kanonen har efter al sandsynlighed
oprindelig hørt til på et af Christian 4.s orlogsskibe, Fides eller
Neldebladet, bygget i henholdsvis 1615 og 1618. Disse skibe før
te foruden stenstykker halve kartover på batteriet. Museet har
ligeledes to af Kemmers kanoner. En Krudtpotte, der skød 18
pund, støbt 1616. Som ornament har den elefantordenens kæde.
Den stod længst agter på Kronans underste dæk og lå oven på
en lignende kanon. Sandsynligvis har de to kanoner stået place
ret i bagbord side nær agterstavnen, pegende agterud. Kanonen
er antagelig erobret fra det danske flagskib Patientia i slaget i
Femern Bælt den 13. oktober 1644. Den trejde af Kronans dan
ske kanoner er støbt af Kemmer i 1617, et stenstykke, der blev
bjærget i 1981.
Regalskibet Kronan, som var den svenske flådes stolthed,
sank den 1. juni 1675 i den Skånske krig. Ved Öland havde en
stærk svensk flåde på 57 skibe med ca. 2.200 kanoner nærmet
sig den førende, dansk-hollandske flåde på 42 skibe med 1.700
kanoner. Svenskerne udmanøvreredes af den allierede flåde, der
havde vinden i ryggen. I ren desperation forsøgte de at sejle fra
Skånske krig i 16? i
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En 18-punds kanon, af
typen slange (krudtpotte).
Støbt af Hans Kemmer
i 1616. Kanonen vejer
2.320 kg og er 4,30 m lang
med Christian 4.s mono
gram. Den blev fundet
i langskibsretningen på
Kronan, længst agter ude,
på nederste kanondæk.
Kanonen lå ovenpå en
lignende kanon. Sandsyn
ligvis hårde to kanoner
været placeret bagbords
ved agterstævnen. Kano
nen hørte oprindeligt til
Jlagskibet Patcntia, som
blev erobret af svenskerne
i Eemem Rælt 13. oktober
1644. Kanonen står på
Kalmar Lånsmuseum.
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Deljin og krudtpotte på
slangen, som Kemmer
fardigstøbte i 1616. Sam
men med 4 andreslanger
blev kanonen leveret til
Tøjhuset i København
året efter, den 8. juli 1617.
Kanonen star i dag pd
Kalmar länsmuseum.

fjenden. En vild jagt begyndte, hvor svenskerne hejste så mange
sejl som muligt - alt for mange, viste det sig. Kronan vendte i høj
fart og krængede urovækkende. Den hårde vind fyldte sejlene og
tvang fartøjet over på siden. Alting kastedes rundt på skibet, selv
krudtet og de tændte lunter til kanoner, som var klar til kampen.
Efter et heftigt vindstød lagde Kronan sig på siden, så master og
sejl slog mod vandlinjcn. Fartøjet tog vand ind og begyndte at
synke. Pludselig rystedes skroget af en enorm eksplosion, som
blæste hele styrbordssiden ud. Mennesker og fartøjsdele slyngedes flere hundrede meter op i luften, og Kronan sank. På bare
nogle øjeblikke døde mere end 800 personer. Sverige mistede
sit rcgalskib - dengang det absolut største krigsfartøj i Norden
og det fjerdestørste i hele verden. Kronan havde 126 kanoner,
en besætning på 550 søfolk og 300 soldater. Årsagen til forliset
var en overdreven sejlføring og åbne kanonporte, der tilsammen
medførte katastrofen. Skibet var dødsdømt allerede inden eks
plosionen i et af de store krudtforråd - der sikkert udløstes af en
mindre eksplosion på et af kanondækkene, da krudt og lunter
for omkring under kæntringen.
Over 300 år senere, den 8. august 1980, blev vraget af Kro
nan fundet på 27 meters dybde, men allerede i slutningen af
1600-årene var 60 af Kronans kanoner blevet bjærget ved hjælp
af en dykkerklokkc. Siden 1980 er yderligere mere end 40 kano
ner blevet bjærget. 11 stykker fandtes uden for vragpladscn, de
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En 8-punds kanon (stenstykker) støbt af Hans
Kemmeri 1617. Den
blevfondet pd Kronans
mellemste dæk. Kanonen
vejer 400 kg og er ikke
mere end 1,80 m lang.
Den har hørt til en af de
9 stykker, som Kemmer
“skulle bruge pd Kongens
skibe“. Den blev leveret
dret efter, den 10. april, til
Tøjhuset. Kanonen star i
dag pd Kabnar Ldnsmuseurn.

øvrige inde i selve skroget. De er i dag udstillet på Kalmar låns
museum.

Store Nordiske krig 1700 og 1709-1720 og mindesmær
ket på Langelinie
Den sidste krig, hvor kanoner fra Gethuset i Helsingør var i brug,
var Store Nordiske Krig. Den 4. oktober 1710 mødtes den dan
ske og den svenske flåde i Køge Bugt. Orlogsskibet Dannebroge,

Famghullet pd Kemmers
stenstykke. Romertal
lene over Hans Kemmers
navnet ræk er rotgieterens
egen vægtenhed. Den
glødende lunte har sat
sine spor i famghullet.
Kanonen stdr i dag pd
Kalmar Mnsmuseum.
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Gramus Scioldi, (Gram)
er nr. 5 af de Gamle
Konger. Kanonen prydes
af sagnkongens billede
og en indskrift om hans
regeringstid. Den blev
leveret 23. maj 1603fra
Gelhuset til København.
Kanonat var om bord pd
orlogsskibet Dannebroge,
der sprang i luften i 1710
i Køge Bugt med mand og
mus samt 22 af de gamle
konger. Kanonen er i dag
pd Orlogsmuseet.

der var under Iver Huitfeldts kommando, blev skudt i brand alle
rede ved kampens begyndelse. Huitfeldts ry blev udødeliggjort,
idet hans skib i spidsen for den danske flåde blev særlig udsat for
svenskernes beskydning. Da skibet kom i brand, ankrede han og
fortsatte skydningen i stedet for at holde af for vinden og søge
redning ved landsætning. Svenskerne beskød Dannebroge, og il
den nåede krudtmagasinerne, hvorefter skibet sprang i luften og
sank. Skibet var armeret med 94 kanoner, hvoraf de 22 var styk
ker, der skød 14 pund, sandsynligvis var de alle Gamle Konger.
I så fald har Dannebroge haft hele 1602-03 - produktionen, som
Christian 4. selv havde overværet støbningen af. I årene 1873-75
bjærgedes en del gods, heriblandt 7 kanoner. Af disse var de 5
Gamle Konger, nemlig nr. 10, Halfdan Frodesøn, og nr. 76, Erik
Ejegod, der begge endte på det senere Tøjhusmuseum, samt nr.
18, Uffe Vermundsøn, og nr. 20, Huglet. De to sidste blev begge
anbragt ved foden af mindesøjlen for Iver Huitfeldt på Langeli-

164

|

(kHin<cL KbMWh'bcTnc

det støbte

nie i København sammen med yngre kanoner. Det påstås, at det
kan være muligt at bjærge flere af de Gamle Konger fra vraget.
Nr. 10, Halvdan Frodesøn, blev i 1910 af den danske stat for
æret til Norge og er i dag opstillet på Iver Huitfeldt-mindesmærket ved Hurum Kirke i Norge, hvorfra slægten Huitfeldt stam
mer, og hvor Huitfeldt selv blev begravet (side 2 og 137).
Tre kanonrester, som ligger på Orlogsmuseet, stammer også
fra Dannebroge. Den ene bærer indskriften: “Entfelder gos
mich: Gram vssghiold (skoldi) Saxoni (nr. 5). Entfelder støbte
ingen historiske konger, kun sagnkonger. Kanonen bærer navn
og billede samt det danske våben - de tre løver”.

Skur

'diske krig 1

eg 1 "(W I '20 eg mindcsma:rkcl pi Lan^elinie

|

165

Kapitel 7:

Gethusets
produktion
af klokker

Gethuset i Helsingör var leveringsdygtig i klokker til de danske kirketårne. Her som eksempel i Akershus i Norge,
hvor klokken erstobt af Hans Kemmer i 1623.

Døbefonten fra Gerlev
kirke i Horns herred er
som sa mange klokker
ikke mwnt i de undersøg
te regnskaber. Men man
kan næsten se, at den er
støbt af en kanonstøber.

Klokkestøbningen
Klokkestøbning var et sideprodukt i Gethuset. Efter at Christian
4. i 1602 havde inddraget en stor del af landets kirkeklokker til
at støbe kanoner af, opstod der efter nogle år et naturligt øn168
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Døbefonten har den gode
egenskab, at den som
ki rkeklokkerne fortæller
sin historie, “Hans Wolf
lind tfolder gos niieh

ske hos en del menigheder om igen at høre mere end én klokke
fra deres kirketårn. Altså var det, efter at deres gamle klokker
var omstøbt til kanoner i Helsingør og København, de samme
virksomheder, der nogle år senere kunne hjælpe dem til gener
hvervelse af en klokke. Deres ønske fandt støtte hos kongen, der
i støberiskrivernes bestallinger befalede dem “at sælge enhver
kirke, der behøver klokker, sådanne til en pris af 95 rigsdaler in
specie for hvert skippund”.
Kun fa klokker er nævnt i de bevarede regnskaber og hoved
sagelig kun dem til de kongelige slotte. Måske er det sådan, at
kirkerne selv leverede metallet, måske fra en gammel klokke,
så at Gethuset derved ingen udgifter havde ud over til støbnin
gen. Eksempelvis nævner fæstningsregnskaberne i 1622 “udi
lige måde er omstøbt en klokke til Slangerup Kirke, udi hvilken
de haver mer bekommet end deres eget gods kunne tilstrække
klokke gods”. Klokken vejede 522 kg; andre oplysninger om
denne klokke kendes ikke. Af klokker, der ikke står nævnt i
regnskaberne, findes der en del rundt om i landets kirketårne.
Selv om oplysningerne er sparsomme, har vi kendskab til to
klokker og en døbefont støbt af Hans Wulff Entfelder. Derimod
kender vi til 27 klokker af Hans Kemmer og 20 af Hans Meier. I
Danmark findes de hovedsagelig i Frederiksborg amt, men også i
Sorø, København, Randers og Præstø amter, ja, helt oppe i Asdal
Kirke i Vendsyssel hænger en klokke, som er støbt i Helsingør.
Klokkcstøbningcn
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Den næsten færdigstøble
klokke omfattet af den
falske klokke og kappe.
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Uden for det nuværende danske område findes der klokker fra
Helsingør i Skåne, Halland og Bohuslen, på Akershus Slot og i
Sandnes Kirke i Masfjorden Prestegjeld i Norge.
Ved støbning af klokker var tinnets andel 22 % til 78 % kob
ber. Støbningen foregår ved omkring 1.000° C. Et meget vigtigt
element ved klokkestøbningen er, at afkølingen foregår jævnt og
meget langsomt fra alle yderflader af støbeformen.
Den simple måde at støbe klokker på er at grave støbeformen
ned i jorden, lukke hullet og så lade afkølingen passe sig selv i
nogle dage eller uger. Når temperaturen falder, begynder mas
sen at stivne omkring de 520° C. Under processen trækker bron
zen sig sammen, dvs. den krymper ca. 1-1,5 %, imens den kry
stalliserer. Hvis klokken skal klinge flot, skal krystallerne helst
have fred og ro til at dannes.
Klokkestøbning var og er en omstændelig proces, der kræ
vede samme omhu for at lykkes som kanonstøbning. Først dan
nedes “kernen”, det er den indre form, der skulle udfylde klok
kens hulhed. Det foregik i middelalderen ved at klaske ler om
en roterende aksel, lade det tørre og derpå tilføre nyt ler, indtil
den ønskede facon var nået. Over denne skabelon formedes den
egentlige klokkemodel, også kaldet den “falske klokke”. Det
blev gjort med voks i mange lag. Herpå indridsede man nu de
ornamenter, bogstaver og evt. billeder, som man ønskede sig.
Derefter smurte man fint slemmer ler på, som således kom til at
slutte tæt til overfladen, og derpå mange lag ler for på den måde
at danne en kappe, der skulle holde til støbningen og den vold
somme varme, hvorfor den ofte forstærkedes med jernbånd.
Senere i middelalderen, da klokkerne blev større og tungere,
begyndte man at forme dem nede i støbegruben oven på fun
damentet, og nu ofte ved hjælp af en træskabelon. For at spare
på vokset, der var dyrt og kunne være vanskeligt at skaffe i til
strækkelig mængde, blev det kun benyttet i det yderste lag af
den “falske klokke”, der i øvrigt blev formet af ler. Denne lerdel
måtte senere fjernes. Det skete, efter at vokset var smeltet væk,
men krævede, at kappen blev hævet op. Indskrifter blev nu ikke
længere indridset, men sammensat af præfabrikerede bogstaver.
Med kappen hejst på plads igen kunne støbningen ellers foregå
som i gammel tid.58
Vi kender ikke detaljerne i den støbeteknik, man brugte i Hel
singørs Gethus, men efter al sandsynlighed har man støbt klok-
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Kortet viser udbredelsen
af klokker støbt i Helsin
gørs Gethus.

kerne på hovedet i formen. Man kunne bedre komme til at for
syne den vigtigste og tykkeste del af klokken, slagringen, med
tilstrækkelig smeltemasse, når metallet under afkølingen trak sig
sammen. Derved undgik man hulrum og porøsiteter inde i klok
ken, og støbegodset blev meget fint, solidt og klangfuldt.

Rotgieter Hans Wulff Entfelder
Hans Wulff Entfelder var som nævnt den første getmester på
Gethuset i Helsingør, fra sin ansættelse i 1600 og virksom til sin
død i 1615. Af de fa efterretninger, vi har i regnskaberne om
klokker støbt af ham, er følgende: Den 8. maj 1612 der blev be
talt for en ny stor "klokkevogn”, leveret til Kronborg og sendt til
kongens krigslejr “med jern beslag og den med des tilbehøring
altsammen forfærdiget som det sig bør”. Desværre ved vi ikke,
hvad en klokkevogn var, og hvordan den så ud, men da den skal
Katgicter Hans Wulff lintfi'hler
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Valby kirkeklokke er en
af de fil, som er støbt af
Hans Wulff Entfclder.
Støbt i Helsingør 1614
og indfort i Valby Kirkes
regnskabsbog.

bruges i krigslejren, var det næppe en almindelig transportvogn
til klokker.
Ikke nævnt i regnskaberne er, at Hans Wulff Entfelder i 1604
støbte en døbefont til Gerlev Kirke i Horns herred. I 1612 en
klokke til Mørerup (Morarp) Kirke i Skåne og 1614 en klokke til
Valby Kirke i Frederiksborg amt samt den senere nævnte klokke
til Frederiksborg Slot, ligeledes med samme støbeår.

Valby Kirkes klokke
I Valby kirkes bevarede regnskaber, som er ført af kirkeværgen
Oluf Degn i Valby, berettes det, at først betaltes 20 skilling for
at tage den gamle klokke “neder af tårnet”?9 Klokken blev kørt
til Helsingør for 2 mark og 7 skilling. Her fik “Hans Rotgieter”
636Vz mark for den nye klokke inklusive det malm, han måtte
lægge til. Af andre udgifter var der yderligere 32 mark for nedtagclscn. Jern blev købt til kneblen for 6Vz mark og 5 skilling, og
smeden fik 9 mark for at lave den. 5 mark brugte kirkeværgen
til vognleje for at få klokken tilbage til Valby. Der skulle to karle
til at følge med klokken fra Helsingør. Det kostede 2 mark. De
folk, der hjalp til at vinde den op i tårnet, fik 3 mark. Hans Peder
Rebslager leverede 14 favne klokkcrcb for 3Vz mark. Til slut fik
svendene 4 Vi mark og 2 skilling i drikkepenge.
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Frederiksborgs kirkeklokke
Hans Wulff Entfelder lavede i marts 1615 et stort bor, som send
tes til hammersmeden i Hammermøllen. Her skulle det forstå
les for “at skulle bruges til at bore et stort hul oven udi klokken”
til Frederiksborg Slot. Klokken til Frederiksborg Slot blev i 1614
“støbt i kongelig majestæts egen nærværelse” og vejede ikke
mindre end 3.652 kg. Entfelder fik til arbejdsløn “på sin egen
bekostning” 6 daler pr. skippund eller i alt 138 daler. I november
1615 fik kobbertækkeren betaling for reparation af klokke tår
nets spir i forbindelse med indhejsning og ophængning af den
store slagklokke. Vi er så heldige at have en beretning om, hvor
dan denne klokke blev transporteret til slottet. Tue Jensen, en
af Helsingør bys slagtere, har skrevet en enestående dagbog i
den periode, og han fortæller: “Item år 1615 den 9. februar var
jeg Tue Jensen med at drage den store klokke fra Gethuset og
til skoven, som kom til Frederiksborg ad den ny vej som var en
Slåklokke, var der 12 par heste for hende, siden derfra og til Fre
deriksborg”. Altså intet mindre end 24 heste, hvis vi skal forstå
spandet som 12 par. Det er antagelig denne klokke, Claus van
Dam støber om allerede i 1647. Al transport af de store klokker
så vel som af kartoverne har været begivenheder i lokalsam
fundet, der har gået ry af. Fra Fåborg kendes et sagn, hvor en
klokke fra Horne Kirke skulle flyttes og omstøbes, hvad den
ikke ville. Den gjorde sig derfor så tung, at fire heste ikke for
måede at trække af sted med den, så da man var nået et stykke
op ad vejen, opgav man turen og lod sognet beholde sin klokke.
Herefter kunne bare to af hestene nu i let trav fragte klokken
tilbage til kirken.
Murermester Morten Otte arbejdede i 1615 med selve dam
kulen i Gethuset. Der var opstået problemer, når de store klok
ker skulle støbes eller var støbt.
I 1617 sendte kongen besked til lensmændenc i DanmarkNorge. Da kongen har en stor del kobber liggende ved Kronborg
Slot, skal de give de sognemænd i deres len, der herefter vil lade
støbe klokker til deres kirker, tilhold om at bestille dem hos skri
veren i Kobbermøllen ved slottet. De skulle angive deres ønsker
og prisen skulle være som i København og “andetsteds”.60

Ørum kirkeklokke i Århus

stift. Indskriften fortæller
i "jeg"form, som klokker
plejer at gøre det "Hans
Kemmer gjorde mig
1616".

Rotgieter Hans Kemmer
Hans Kemmer var rotgieter nummer to i Helsingørvirksomheden, fra 1616 til sin død i 1636. Den ældste klokke, vi kender fra
Kemmers hånd, er klokken i Ørum Kirke i Randers amt, støbt
i 1616, altså samme år, som han blev ansat. Fra år 1618 kendes
hele 5 klokker leveret fra Kemmers hånd. Helsinge Kirke i Fre
deriksborg amt fik en ny klokke i 1620. I et brev til Christof
fer Basse fra den 13. april 1623 skriver kongen, “at den klokke,
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som Helsinge Kirke haver bekommet, ere vi også nådigst tilfreds
med, små mynt dog god mynt må betales og regnes 6 mark for
hver daler, den er anslagen for”. Fæstningsregnskaberne næv
ner, at den vejede godt 225 kg. Klokken blev omstøbt i 1845. I
1634 førtes en gammel klokke fra Frederikssund Kirke til Helsin
gør, hvor den omstøbtes af Kemmer.
Regnskaberne derimod for årene frem til 1618 har som nævnt
ikke meget om klokkefabrikationen. Det er straks bedre i regn
skaberne for årene 1619-21, hvor det anføres, at skriveren på
Kobbermøllcn har modtaget “på adskillige tider fra mester Hans
Kemmer, rotgieter, udi klokker som han haver støbt” klokke
gods med en samlet vægt på 3.166 kg. Den ene af de nystøbte
klokker solgtes 1621 til rigsråd Tage Tott Ottesen, Sophie Brahe
og Otte Totts søn, mens resten henstod på lager. Den 2. septem
ber 1622 havde Kemmer 2 nye klokker klar, og den 29. april 1623
fulgte endnu 5 med en samlet vægt på 2.400 kg.6’
Måske var det en af disse klokker, der den 10. september
1622 blev leveret til Københavns Slot. Den vejede 396 kg. Sam
me år kom der til Hillerød Kirke “tvende nye klokker”, og året
efter sendte Kemmer to klokker til Gliickstadt og ligeledes to
til Akershus samt en urklokke til Frederiksborg Slot. En time
klokke af jern med "viser” blev opsat på en bjælke på Hammer
møllens tag i Hellebæk i året 1625. Dens vægt var 154 kg. Rotgieteren modtog i 1620 2.560 kg klokkegods fra Halmstad, som
han skulle støbe to nye klokker af. Men det var først i 1629, at
klokkerne blev afleveret til Halmstad. De var da forøget i vægt
til 2.779 kg. I 1632 blev der leveret to små klokker til “sejervær
ket” på Kronborg.
Også Helsingørs store stormklokke i Skt. Olai Kirke måtte en
tur i Gethusets smelteovn under Kemmers ledelse i 1631. Den
var elles støbt af den kendte klokkestøber Fastenowc, der støbte
mindst 30 klokker i Danmark. Vi ved, at klokken var stemt i
kammertonen D. Det var vigtigt, at klangen ikke var falsk. Det
klarede man ved at fjerne materiale på indersiden af klokken.
Afstemningen hang nøje sammen med den facon, klokken var
støbt i. Når Rotgieteren omstøbte en klokke, har det krævet en
renstemning. Det har rotgieterne i 1600-årene måttet klare ved
gehør.
Øvrige klokker, hvor Gethuset var under Hans Kemmers
ledelse, er klokken til Grevinge Kirke, der vejer 78 kg, Tikøbs

Søborg Kirkes ældste
klokke er støbt af Hans
Meier i 1649. Ud over at
nævne sognepræsten og
kirkeværgen ved kirken
samt slotsherren pd
Kronborg kommer der en
formaning fra 3. Mosebog
20,30 - ‘7 skal holde mine
sabbather og frygte for
min helligdom. Jeg l er I
Herren ”.

kirkeklokke på godt 128 kg, Ølsteds kirkeklokke på 318 kg, og
Nestelsøs kirkeklokke, der vejede omkring 237 kg.

Esbønderup Kirkes gamle klokke
Det ser ud til, at Gethuset i Helsingør har serviceret en stor del
af Nordsjællands kirker. Et oplysende eksempel er det, vi kan
læse i regnskaberne om Esbønderups kirkeklokke i 1629.62 Klok
ken var ikke i orden, og Peder Snedker tog den ned for 1 daler.
Dernæst "åget klokken til Helsingør og hjem igen til kirken 1 l/z
daler og 1 mark”. De to karle, som fulgte med klokken “frem og
tilbage” fik en daler til deling. De bønder, der hjalp klokken ned
og op, fik en tønde øl til deling. I Helsingør fik “Hans Rotgieter”
176

|

Calhitscly pr^hikiion fr

(Hans Kemmer) 1 daler og 1 mark som betaling for, “han borede
et hul udi klokken, som skulle støbes en marne udi”. Det har
tilsyneladende ikke fungeret tilfredsstillende, da kirken, som vi
skal se, senere bestiller en ny klokke i 1642.

Rotgieter Hans Meier
Virksomhedens sidste rotgieter Hans Meier arbejdede fra 1637,
til han i 1655 forflyttedes til København. I den tid er der blandt
de klokker, som er støbt af ham, og som nævnes i fæstningsregn
skaberne, særlig en, der er særdeles bemærkelsesværdig, nemlig
klokken til Kronborg Slot. Den var den hidtil største blandt de
klokker, der blev støbt i Helsingørs Gethus.

Kronborg Slots store klokke
Planlægningen af og optakten til støbningen af Kronborg Slots
store klokke må være sket, mens Hans Kemmer var getmester i
Gethusct indtil 1636, og om det har været ham, der stod bag den
første støbning, er lidt usikkert. Men efter det første, mislykkede
forsøg er det Hans Meier, der udførte næste støbning.
Vi har mange oplysninger om denne store klokke, blandt an
det fra kongens egen korrespondance - både om selve klokken,
dens indskrift og ophængningen. Det fremgår heraf, hvordan
Christian 4. tog levende del i alle betydningsfulde enkeltheder,
og at han ikke uden videre tog sine lederes bestemmelser for
gode varer. Det var kongens tømrer Hans Anemøller, der fik be
sked om at tage den kongelige klejnsmed Casper Fincke til hjælp
ved ophængningen, og i øvrigt fik han at vide, at han først skulle
sørge for at fa de nederste lofter i det store tårn lagt, før han
kommer til det loft, “som klokkerne kommer at stå på”. Den
29. april 1636 fik lensmanden Frederik Urne brev om, at kong
Christian næste dag vil komme til Helsingør. Han fik samtidig
besked om, at han skal lade et hul grave i damkulen i Gethuset,
til der kommer vand, “og på det damkulen af samme grav ingen
skade skal tage”, skal den afstives krydsvis, så man kan grave så
dybt, “som behov gøres”. “Herefter skal der gøres en vinde eller
et hævetøj oven over på bjælken”, således at jorden kan bringes
op og bæres ud. “I morgen, om Gud vil, agter jeg at komme
til Croneborg og fa mad i haven, og tager jeg ingen kok med
Kiv "borg Slots stote klokke
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mig derhen”. Lensregnskaberne fortæller rigtigt nok, at kongen
kom til Kronborg den 30. april og, at han holdt middagsmåltid
i Lundehave.
Men kongen ændrede mening. Der skulle i stedet graves en
damkule til en getovn i bakken ved Lunde (Lundehaven). Det
skrev han til lensmanden Frederik Urne i et brev den 23. juni:
”Hammersmeden skal tage af sted med de stænger, som han
haver at gøre, så og at der tages ingen forsømmelse i det, som
skal gøres på den getovn, som skal sættes i bakken ved Lunde
(Lundehave). Der skal købes en liden skude med stived (brænd
sel), som skal kløves hel småt og lægges op straks ved det hus,
som de mursten nu står udi. Efter hosføjede model skal Casper
Fincke gøre seks stykker af jern. Rotgieteren skal holdes til at
fare fort med formen til den store klokke”6’. Brevet blev mod
taget den næste dag på Kronborg. 1 Kronborgs lensregnskaber
anføres en udgiftspost til en soldat, som den 5. juli var sendt til
Halmstad efter stived, der skulle bruges til den nye smelteovn i
bakken ved Lundehave. Først den 28. december 1638 betales Ja
cob Hybertsen, Helsingør, af tolden for tømmer han har leveret
til denne smelteovn.
Men kongens første forslag til en ny damkule ude ved Lunde
haven må være opgivet, måske efter kongens eget besøg i haven
og besigtigelse af et eventuelt egnet sted. Hvorefter man bliver
på det gamle sted i Gethuset. Det må også have været svært
uforeneligt at grave en kæmpestor kule i selve skrænten, for slet
ikke at tale om nede i den fine parterrehave. Kongen havde tid
ligere i juni måned 1635 undladt at tage sin kok med fra Køben
havns Slot og i stedet bedt lensmanden koge udi Lundehaven til
aftenens måltid. I maj 1636 er han på Frederiksborg, hvor han
efter at have været til prædiken kører ud til Kobbermøllen, og
siden far han så sin mad i Lundehaven.64
Det var også ved den lejlighed, at der blev lavet en jern-marne
(et ophængsbeslag) til den store klokke, dernæst et jernbånd
til klokkeformcn samt en kraftig jernring, der skulle omslutte
formen. 1 alt bruges der 328 kg stangjern. Frederik 2.s smukke
Kronborg var brændt i 1629, slottets fire klokker og tagenes kob
berplader var smeltet, og metallet lå på jorden. 2.703 kg klokke
malm samledes op og sendtes til mester Felix Fuchs, stykkestø
ber i København, men meget indeholdt ”sten og skarn iblandt og
rotgieteren det ikke kunne bruge til den store klokke”, hvorfor
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Kronborgs store klokke
blev hængt på plads i
1640. Arbejdet med klok
ken havde taget fire dr.
Ved svenskernes beskyd
ning af Kronborg i 1638
blev tårnet næsten skudt i
grus med spir, klokker og
kanoner. Klokkerne blev
derefter taget som krigs
bytte af hårfører Carl
Gustav Wrangel og fort
til Stockholm, hvor den
store klokke blev ophængt
i den nybyggede Hedvig
Eleonora Kirke. Klok
ken er nu omstøbt hele
togange men malmen i
den stockholmske kirkes
klokke stammerfra Kron
borgs store klokke (detalje
fra side 328-329).

kongen nådigst befaler, at Bastian Kraadtzwascher skulle smelte
og rengøre det. Ud af hver 636 kg blev der 517 kg, resten blev
til ‘skarn og til afgang”. Bastian fik 2 rigsdaler i løn. Trækullet,
der blev brugt under brændingen, kostede 2 rigsdaler og 5 mark.
Karlene, der betjente blæsebælgen, fik, i alt 10 rigsdaler og 3Vz
mark.
Hans Kommer fik den 23. juli besked om, hvorledes indskrif
ten på den store klokke skulle lyde. Den lød ifølge brevet til
Frederik Urne således: “Ut moneantur homines, Corda sursum
Levare, mc Christianus 4 fieri feeit, Anno Christi 1636, Ætatis
60, regiminis 48, Coro: 40”. For at påminde menneskene om at
vende deres hjerter opad har Christian 4. ladet mig (klokken)
gøre i Kristi år 1636, i sin alders 60., sin regerings 48. år, 40 år ef
ter sin kroning. Frederik Urne skal sørge for, at rotgieteren “han
det (indskriften) lægger på den store klokke og bruger der hos
den ganske titel. Midt på klokken skal det hele våben stå ganske
stort på den ene side, på den anden side skal det hjerte komme
under en sky, hvorunder Jehova kommer med hebræiske bogsta
ver. Det eneste, der skal stå ved siden af hjertet, er “dirige” på
den ene og "meum” på den anden side (mit hjerte skal lede). I
hjertet eller derpå skal intet sættes. Hvert bogstav, som bruges,
og som skal stå på samme klokke, skal være halvanden tomme”.
KvonbmgShts
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Der er tale om en slags rebus, den samme, som kongen senere
i lidt udvidet form satte på Rundetårn, som netop på denne tid
var under opførelse. Rebussen tolkes som: "Led Gud, den rette
lære og retfærdighed ind i hjertet på den kronede Christian 4.,
1642”. Samme rebus brugtes også på nogle af de kanoner, som
blev støbt i København.
Den 22. februar 1637 skriver kong Christian til rentemestrene,
at "I skal lade mig vide, når bøssestøberen til Croneborg kan
blive færdig at støbe den klokke, på det jeg kan rette min lejlig
hed efter at være der hos, når den skal støbes”.651 august befaler
Christian fra Glucksborg, at Hans Anemøller skal skaffe tømmer
til klokkestolen fra Holmen. Kongen vil vide detaljeret, hvordan
loftets beskaffenhed er, og hvordan klokken skal hænge. Frede
rik Urne har skrevet, hvor klokken skal hænge, men intet om
loftet, den skal hænge på, ‘‘at den kunne let ringes". Han vil også
vide, hvad Casper Fincke skal have for "at beslå, så vidt tapper og
panderne angår, som den kommer at gå udi”. Kongen mener, at
arbejdet kan gøres for en mindre pris på møllen (Hammermøl
len), hvor man ikke har så stærk ild. Angående asken (træ), da
"kan jeg ikke se andet end, at du (Frederik Urne) jo har bedre råd
til at skaffe aske end Frederich Redz, fordi der hugges mere ved i
dit len end i Vordingborg len". Igen viser kongen sin store viden
om håndværkets detaljer. Hvorfor lensmanden fra Vordingborg
inddrages, ved vi dog ikke.
En ny damkule skulle bygges, da den gamle "var for liden, så
er samme damkule ganske med alle optaget og opbrudt, og med
nye mursten og kalk igen ladet murer og blevet meget videre og
større end den til forne været". En ny skorsten blev ligeledes mu
ret op. Det er murermester Søren Nielsen, der med sine folk står
for arbejdet. Der bliver i alt brugt 3.500 mursten, 41 tønder kalk
og 18 brædder. Jochum Schuldt og Ertmand Wachholtt tømrer
betales for rammen af fyrretømmer, der bliver lagt omkring den
store nye damkule for at holde sammen på den. Hermed er uden
sidestykke Gethusets største klokkestøbning sat i gang.
Der kommer gammelt kobber, messing og tin. 1 alt 7,5 tons
metal til Hans Meier i 1637, hvilket kom i ovnen ved denne den
første støbning. Men ak! Kongen, der selv var til stede, kunne
sammen med de øvrige observere, at anstrengelserne var forgæ
ves. Der var ikke støbemasse nok til at fylde formen, så alt måtte
støbes om. Der blev leveret mere tin og klokkemalm. Man var
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nu oppe på 8.222 kg støbemasse. Afgangen af metal ved støb
ningen var over 795 kg, hvorved vægten blev angivet til 7.392
kg. Der blev brugt 100 store spigre til “bjælkerne i Gethuset at
støtte, den tid den store klokke skulle ophisscs af damkulen’’.
Indskriften var nu ændret. Forneden stod: “Avs dem fever bin ich
geflossen, M. Hans Meyer Ihr Köngl. Majestät Stück- und Klokkengieser ihm Helsingør hat mich gegossen Anno 1639. Soli
Deo gloria In Excelsis Deo’’ samt et hjerte, flankeret af dirige og
meum. Klokken blev nu vejet af kaptajn Steffen Timmer på kon
gens vegne, hvorved vægten angives til 8.233 kg. To store jern
blev fremskaffet til at forstærke vægten, da klokken skulle vejes,
og alligevel “vægten på begge ender, som gik i sønder, der klok
ken skulle vejes’’. Her som andre steder i bogen er omregningen
til kg cirkaangivelse, da den korrekte omregning fra skippund
til kg for 1600-tallets begyndelse ikke kendes. Men en klokke på
over 8 tons er en kolossalt stor klokke og vel nok den største, der
nogen sinde er støbt i Danmark.
Vægten på klokkeknebelen, der sidder indeni klokken, og slår
mod siderne ved ringningen, ses på en regning fra 25. august
1637. Her blev der brugt over 320 kg uforarbejdet stangjern.
Rotgieterens betaling var for hans møje 621 rigsdaler, 1 mark og
12 skilling.
Værkernes tømmermand, Hans Kloppstock, havde sammen
med en arbcjdskarl arbejdet i tre dage med at “støtte under bjæl
kerne den tid den store klokke af damkulen blev opvunden”.
Arbejdet med klokken var ikke uden uheld, idet Niels Peder
sen under vejningen “bekom en stor skade udi den ene fod’’, da
vægten brast “i sønder og slog ham foden fordærvet”. Barberen
måtte tilkaldes, og udgiften hertil beløb sig til 4 rigsdaler. Klok
kereb skulle der til. Det klarede sadelmagermester Jørgen Bag
for 4 rigsdaler. Den 2. november 1639 blev der leveret to store
støbte kobberlåger til tappen, som sidder i den store klokkeak
sel, ligesom 4 kobberskiver til “svinghjulet”, hvormed klokken
skal ringes. Senere kom endnu to svinghjul fra Hammermøllen
til klokken. Claus Billedhugger far den 23. januar 1640 9 rigsda
ler i betaling for kongens våben, som han har udskåret i træ, og
som Hans Meier har brugt til at sætte på klokken.
Klokkestolen var blevet forarbejdet på Kronborgs vold i for
året 1638 af Jochum Tømmermand af træ, der kom fra det nær
liggende Egebæk og Mørdrup, således at alt var klart til at komklikke
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Herlev kirkeklokke har
også en historie at fortælle: 'til brug for Univer
sitetets Kirke i Herlev lod
Christian Langberg mig
støbe i Herrens aar 1631
ved støberen J. K. ”, Hans
Kemmer er her blevet til
Johannes Kemmer.

me på plads i sommeren 1640. Da havde arbejdet med klokken
også taget fire år. Der leveres yderligere 3 klokker til tårnet på
henholdsvis 3.188 kg, 1.567 kg, og 1.098 kg. Der hang altså hele
fire klokker i tårnet.
Ved svenskernes beskydning af Kronborg i 1658 blev tårnet
næsten skudt i grus med spir og klokker og kanoner. Klokker
ne blev derefter taget som krigsbytte af hærfører Carl Gustav
Wrangel (der udover at erobre krigsbytte til kongen også sam
lede til sin egen enormt store fyrstesamling på Skoklostcr) og
ført til Stockholm, hvor den store klokke blev ophængt i den ny
byggede Hedvig Elconora Kirke. Klokken er nu omstøbt hele to
gange, men malmen i denne stockholmske kirkes klokke stam
mer fra Kronborgs store klokke.
Blandt rotgieter Hans Meiers øvrige arbejder var der en 531
kg tung sejerklokkc (urklokke), som sendtes til den nybygge
de fæstning Christianspris på Kielerfjordens vestside i Holsten
i 1638. Færgemand Niels Andersen i Helsingør fik 4 rigsdaler
for at fragte den til København. Året efter støbte Meier på Fre
derik Urnes' befaling 12 små klokker, der skulle stå på volden
ved Gliickstadt. Der var andre uheld med klokker. Kongens
søn, lensmand Hans Ulrich Gyldenløve, fik i 1641 brev fra sognemændene i Rørvig, Dragsholm len, som berettede, at deres
klokke, som de har sendt til Helsingør for at blive omstøbt, er
“bleven til vands” (forlist på søen), og da de nu ikke har nogen
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klokke, begærer de, at kirkerne der omkring må hjælpe dem til
en anden klokke.6*

Esbønderup Kirkes nye klokke
Hans Meier har derudover leveret en lang række klokker, men
dem er der desværre ingen oplysninger om i fæstningsregnska
berne. Kirkeregnskaberne kan dog ind imellem hjælpe på vej,
f.eks. med oplysninger om klokken i Esbønderup Kirke.67 De sir
ligt førte kirkeregnskaber fortæller om den gang, kirken købte
en klokke hos rotgieteren Hans Meier i Helsingør.
I året 1642 var Christian Rumell i Esrum Mølle kirkeværge i
Esbønderup sogn. Kirken hørte kronen til, hvorfor lensmand på
Kronborg og Frederiksborg slotte Hans Ulrich Gyldenløve god
kendte aftalen. Prisen på klokken var i alt 306 daler kurant og 32
skilling, som fordeltes med første afdrag på 146 daler i 1642 og
resten, dvs. 160 daler kurant og 32 skilling, betalt året efter.
Muligvis erstattede denne klokke den tidligere klokke, som
Peder Snedker tog ned i 1629 og sendte til reparation hos Hans
Kemmer.
Der blev brækket to huller i muren på Esbønderup kirketårn,
så der var plads til, at klokke og tømmer kunne udtages og kom
me tilbage ind i tårnet. Tømmermand ved møllerne i Helsingør
Hans Kloppstock leverede træ til klokkeakslen samt "besørge
de tildannelsen deraf’, hvilket kostede 2/2 daler og P/z mark.
En tømmermand blev sendt til Helsingør for at se på vogne til
transport af klokkestolens træværk, hvilket kostede 1 Vi mark.
En person ansattes "for vagt at fly ved den anden klokke ak
sel". Bjælkerne til klokkestolen var af kraftigt egetømmer på Vi
alens tykkelse og 8 og 9 alens længde. De kostede 29 daler og 4/2
mark. Derforuden købtes 3 træer, der skulle bruges til at "vinde
forne tømmer op i tårnet på så og klokken at opbringe i tårnet".
Man valgte en tømrer fra Hillerød til "på regning for den ny
klokkestol at sammenhugge og opsætte". Hans regning lød på
9Vi daler kurant og 1 Vi mark. Svend Smed i Dragstrup fik 8 mark
for 2 pander, som han lavede til klokkcakslen af kirkens eget
jern. Mestersmeden i Hammermøllen, Adam Mosel, fik 42 daler
kurant for at levere klokkens beslag og klokkeknebelen. Trans
porten til Esbønderup kostede 1 Vi mark. Der blev lavet tister
(beslag), og klokkereb blev leveret af rebslageren. Der blev købt
n\c klikke
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Lille Lyngby kirkeklokke
i Siro herred fortæller om
fortiden: "for min tid skal
I tælle 1.000 vintre og
sekshundrede med femtio.
Mig gjorde Hans Meyer
1652”.

mere reb til klokkerne og fedt til at smøre panderne og akseltap
perne med. Rejser og et sendebud på kirkens vegne "formedelst
klokkens skyld og tømmeret der til” kostede 1 Vi daler kurant og
16 skilling. Der blev betalt for vognen, der havde kørt kirkevær
gen til rotgieteren i Helsingør, da han skulle betale for klokken.
Og der blev betalt "for tvende hul igen at tillægge på tårnet, som
blev aftagen, mens klokken og tømmeret blev opvunden”. Rotgieterens svende fik 6 mark i drikkepenge for hvert skippund,
der blev støbt. Det blev i alt til 6 daler kurant og 32 skilling. Og
endelig betaltes 2 daler kurant og 32 skilling for en tønde øl “til
dem som ringede den ny støbte klokke, der den var ophængt”.
Men klokken holdt kun til 1726, for da omstøbtes Hans Meiers
klokke i Esbønderup af F. Holtzmann i København.

Uggeløse Kirkes klokke
I året 1644 fik Uggeløse Kirke en ny klokke.68 Kirken havde som
så mange andre kirker måttet aflevere en af sine klokker ved
klokkeskatten i 1602. Den nye klokke blev støbt af Hans Meier i
Helsingør. Ifølge en afskrift fra 1758 stod der på klokken: "Anno
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1644 sub impcrio regis clementissimi Christiani 4, præside regio
lohanne Ulrich Gyldenløve pastore Petro Jacobi Birch hæc campana sumptibus ecclesia Uggeløse fusa tutore Wilhelmo Andrea.
Soli Deo gloria in excelsis Deo. Aus den feyer bin ich geflossen.
M. Hans Meyer in Helschenør hat mich gcgossen”. (I året 1644
under den meget milde konge Christian 4.s regering, da Hans
Ulrik Gyldenløve var kongelig lensmand, Peder Jacobsen Birch
sognepræst, blev denne klokke støbt på Uggeløse Kirkes bekost
ning, mens Vilhelm Andersen var kirkeværge. “Gud alene æren,
Gud i det højeste. Af ilden er jeg flydt, Mester Hans Meier i Hel
singør har mig gydt").
I Uggeløse Kirkes bevarede regnskabsbog for årene 1604 til
1716 fortælles historien om, hvordan kirken fik sin klokke. “Gi
vet til vognleje og fortæring der jeg og præsten var i Helsingør
og betinge hos rotgieteren 8 mark". Den person, der her siger
“jeg", er kirkeværge ved Uggeløse kirke Vilhelm Andersen, og
præsten må være Thue Mortensen Nykøbing. Deres forhandlin
ger i Helsingør førte til, at rotgieter Hans Meier “på regnskab"
skulle støbe deres nye klokke for 1.440 mark. Herefter blev der
aftalt med nogle karle, som tog den gamle klokke “ned af tårnet
for 4 mark". Der blev arrangeret transport af klokken til Helsin
gør. Det kostede 8 mark. De karle, der fulgte med klokken, fik til
fortæring 3 mark. Fire par heste blev lejet som trækkraft, da man
“drog" den nye klokke fra Helsingør til Slangerup. Det kostede
16 mark. De 7 karle, der “ledsagede den nye klokke på bemeldte
rejse", fik 16 mark. Ankommen til Slangerup blev klokken be
slået af Niels Smed “og kneblen der til" for 154 mark. Endnu en
gang skulle klokken på rejse, nemlig fra smeden i Slangerup til
kirken. Det kostede 6 mark, foruden at de 5 karle, som nu led
sagede klokken, også fik 6 mark. Bjælker til en klokkestol leve
rede borgmester Falch Olsen (d. 1655) i Slangerup for 23 mark.
Tømmeret blev fragtet fra Sundby Færge til kirken på en vogn
for 6 mark. Mogens Tømmermand i Slangerup stod for “klokke
værket at gøre tilpas til den nye klokke og tømmer at forbinde"
for 32 mark. Klaus Remsnider i Slangerup leverede en tiste for 8
mark til den nye klokke. De bjælker, blokke og reb, der brugtes
til at hejse klokken op i tårnet med, var lånt i Helsingør, og for
transporten af dem frem og tilbage betaltcs 12 mark. Tre træer
blev indkøbt til stillads og stillinger, mens klokken kom på plads.
Smeden, der “ihug" panderne, og murermesteren, der gjorde
klikke
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Akershus fæstnings- og
kirketårn, kaldet Blåtårn,
blev bygget i 1623, samme
år, som Kemmers klokke
blev stobt qg hængt op.
Christian 4. havde et
personligt engagement i
Norge, og i løbet af sin
regeringstid besøgte han
landet 30 gange. Klokken
meddeler kort kongens
og Kemmers navne samt
støbeår.

glamhullerne større, så klokken kunne komme ind, fik betalt 2
mark, og murermesteren dertil for sin “umage” 2 mark. Sluttelig
nævnes: “givet for 3 tønder øl så og mad som blev forbrugt der
klokken blev ophængt og beringet 24 mark”. Det gik med denne
klokke som med så mange andre i årenes løb. 1 1835 var klokken
revnet og ubrugelig, og følgelig er den herefter omstøbt.
Ifølge præsteindberetningen for 1754 varen klokke til Vilstup
Kirke i Haderslev stift støbt i Helsingør i 1620, altså mens Hans
Kemmer var getmester. Den havde indskriften: “Herrens ord
bliver evindelig” på latin. I et brev fra 1717 eller 1718 nævnes, at
lynet slog ned i spiret for omtrent 40 år siden, og “nogle år deref
ter gik vor kirkeklokke itu, og måtte sognemændene atter give
en stor sum kirken til hjælp til en ny klokke”. I 1770 omstøbtes
klokken af klokkestøber Krieschc.

Det kgl. Ge thus’ klokkestøbning og den lokale gryde
støbers
Støberiet i Gethuset i Helsingør havde helt klart ét hovedfor
mål: at støbe kanoner til rigets forsvar, og klokkestøbningen vår
en ncbengeschåft. I Kobbermøllen og Hammermøllens skriver
Bartholemeus Haagensens bestalling af 22. september 1620
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Kregme Kirkeklokke:
"til brug for Universite
tets Kirke i Kregme lød
Christian Langberg mig
støbe i Herrens aar 1631
ved støberen J. K. ”, Hans
Kemmer er også her blevet
til Johannes Kemmer.

og skriver Jens Thomsens bestalling fra 1635 hører vi, hvordan
rotgieterne skulle forholde sig til kirkerne og deres behov for
klokker, af hvilke kongen jo selv havde inddraget en væsentlig
del. Kongen befaler skriverne at sælge enhver kirke, der behøver
klokker, sådanne til en pris af 95 rigsdaler in specie for hvert
skippund. At det mange steder har set ret pauvert ud med hen
syn til klokker, er indlysende nok, og det har i hvert fald gjaldt i
lenene Frederiksborg, Helsingborg m.fl. efter den store klokke
konfiskation godt 30 år tidligere. Hvad angår klokkestøbning for
kongen i Gethuset, har de vigtigste opgaver været støbningen
af de store klokker til Kronborg, Frederiksborg og Akershus.
Desuden blev der støbt nogle mindre slagklokker og urklokker.
Kemmer støbte i 1622 en klokke til kongens nye by Gliickstadt.
Den by, Christian var så umådelig stolt over. Selv om der i 1620
kun var 129 indbyggere, skulle de alligevel kunne glæde sig over
en god klokke. Byen havde foruden sin kirke et helstøbt fæst
ningsanlæg, et af de mest moderne i Norden. I 1639 sendtes,
som tidligere nævnt, 12 små klokker til Gliickstadt, de skulle stå
på fæstningsvolden. (Desværre blev kirken ødelagt i en orkan i
1648, men Frederik 3. genopbyggede sin fars værk).

Del kgl. Gelhits ' klokke.aolming og den lokale gi ydot^ber»

|

187

Asdal kirkeklokke hamger
i cn fritstaende klokkestabcl. ‘Anno 1629 Hans
Kemmer stobt mich”.

Dame klokkefra Asmindrup (Asmundtorp) Kirke
og klokken i Hoftenip
Kirke, begge i Skdne, var
nogle af de sidste Hans
Meier støbte i Helsingør,
før han i 1655 Jbrflyttedes
til Købathavns Gethus. I
svenske tekster beskrives
bade dame og klokken i
Hofterup Kirke som støbt
i København. Men sd satt
som i 1658 transporterer
Morten Fincke en klokke
fra Helsingør til Køben
havn.

Interessant er det at sammenligne Gethusets produktion af
kirkeklokker med en samtidig konkurrent ved navn Jørgen Han
sen Klockstøber i Århus/9
Kirkeregnskaberne kaster lys over klokkestøbernes salgsmu
ligheder, og klokkernes indskrifter fortæller, hvor de er støbt foruden at meddele mange fromme ord på latin. Af 36 klokker
er de 7 omstøbt på initiativ af præster og kirkeværger, der har
sat arbejdet i gang. Jørgen Hansen havde ikke som Hans Kemmer og senere Hans Meier et helt gethus til sin rådighed. Det
fremgår af indskriften på klokken i Hvirring Kirke, Skanderborg
amt. “Anno 1639 den 14. juli haver ærlig og velbyrdige Christofer Pacsk til Rask ladet denne klokke omstøbe i Hvireng Kirke.
M.I.H.K.S.” Med kirken menes nok våbenhuset, hvor man fra
mange andre lokaliteter ved, at bl.a. blystøbning til tagdækning
fandt sted eller i kirkens nærhed. Selvfølgelig var vejene ikke til
strækkeligt udbyggede til alle steder at kunne tage den slags tun
ge - og i øvrigt kostbare - transporter, og den nemmere trans
port ad vandvejen er da givetvis også blevet foretrukket til byer i
kystnære områder. Alligevel kan vi af fæstningsregnskaberne se,
at præster og kirkeværger ikke lod sig slå ud af transportudgifter
Det kgl. Gethus' klokkestobnmg og den lokale grydestøbers
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I Skredsvik Kirke, Bo
huslen hænger Kemmers
klokke stobt i 1630. Klok
ken er ikke særlig stor,
maske en af de mindste
som Kemmer stobte.

og besvær. Det ses i forbindelse med de allerede omtalte klok
ker til Valby Kirke og Esbønderup Kirke, begge i Frederiksborg
amt, og endelig ved den fantastisk omstændelige og besværlige
transport til Uggeløse med fire par lejede heste (dvs. 8 heste!)
som trækkraft.
Som vi har set, bestilte kirkeværgen i Esbønderup sogn, Chri
stian Rumell, i 1642 en ny kirkeklokke hos kongens rotgicter.
Fordelen derved var vel den, at man så ikke behøvede indsamle
metal hos menigheden, som man gjorde det til de klokker, Jør
gen Hansen støbte. F.eks. var det stiftsskriveren, da man i Vemmelev skulle omstøbe en stor klokke, der “var sønder”, dér fortingede med Jørgen Hansen om støbningen. Den gamle klokke
blev vejet til 687 kg. Menigheden lagde hertil godt 41 kg metal,
desuden gav sognepræsten og kirkeværgen hver 8 kg. På kirkens
vegne indkøbte kirkeværgen for rede penge af forskellige byfolk
i Slagelse en del kobbergryder og -kedler samt tin. Andre folk,
bl.a. en mand fra Roested, leverede noget grydekobber, i alt blev
hentet 4 læs metal i Slagelse. Jørgen Hansen fik for sit arbejde i
alt 87 Vi rigsdaler og 28 skilling. En pris, der meget godt svarer
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til prisen for en gethusklokke. Prisen kan så sammenlignes med
den for klokken til Valby Kirke, hvor den gamle klokke bliver
taget ned og kørt til Helsingør. Her far Entfelder lidt over 100
rigsdaler, hvilket svarer meget godt til Jørgen Hansens pris på
8772 rigsdaler og 28 skilling.
Det kunne tyde på, at der ikke var prisforskel på en klokke
fra kongens gethus og en fra en lokal klokke- og grydestøber,
hvilket kongen jo også lægger op til i sit missive fra 1617. Det har
nok været let at bestille en klokke fra Gethuset og dermed slippe
for alt besværet med anskaffelse af metal, men til gengæld slap
man så ikke for den besværlige transport, mens Jørgen Hansen
altså støbte klokkerne på stedet.
Ved sammenligning mellem Jørgen Grydestøber og Hans
Kemmcrs klokker ses det, at Kemmers ikke pranger ved den store
udsmykning - ud over de nødvendige oplysninger om støbeåret,
støberens navn og en lovprisning af Herren. De kan måske kaldes
temmelig ordinære, og ved at sammenligne dem indbyrdes for
nemmes en standardisering. De første par år af Kemmers virk
somhed havde han tilsyneladende to typer indskrifter. Den ene
type kan man f. eks. se i Tikøb Kirke, hvor klokken forkynder:
“Lover Herren med basuner, harper og trommer ja lover Herren
alt som haver ånde, anno 1618, støbte mig Hans Kemmer i Hel
singør”. Den anden, lidt kortere udgave, findes i f.eks. Uvelse Kir
ke, hvor indskriften melder: “Anno 1618 støbte mig Hans Kem
mer i Helsingør, Gud alene ære, pris og hæder”. I årene herefter
bliver indskrifterne længere og mere varierede. Nu kommer både
giveres og patroners navne på klokkerne, og nu kan teksten være
mere oplysende, men udsmykningen er stadig meget spartansk.
Anderledes er det med Jørgen Hansens klokker, der udmær
ker sig ved flere borter, ornamenter, monogrammer og adelige
våbenskjolde, ja, udsmykningen her kan til tider have et kniplingsagtigt præg.
Bortset fra et par kanoner, der har været på havets bund, og
dem, de svenske hærførere tilegnede sig, er det eneste, der er
tilbage af produktionen i Helsingørs Gethuset, kun de klokker,
der hænger rundt om i vore kirker. En del af klokkerne er om
støbte, måske efter en hårdhændet ringning, men mange af dem
bruges endnu dagligt både morgen og aften. Efter omtrent 400
år kan vi stadig høre den klang, som rotgieterne frembragte.
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Kapitel 8:

Kobber
møllens
produktion til
de kongelige
slotte
Caritas-springvandet pd Gammel Torv i København er lavet pd Kobbermøllen. Figuren er stobt af Nürnbergmesteren Peter Hofmann. Kobbersmeden Joehim Aehtzenit leverede den store kobberpande.

Langt de fleste kobberva
rer gik til Københavns Slot
og Kronborg. Fra begge
slotte blev sendt gammelt
fortinnet køkkentøj til
møllen.
Derefter leverede møl
len nye kobberkedler,
tjærekar, kar til "det nye
farvcri ”, bramdevinspail
der, samt bryggerpander,
fyrbækkener, natstole,
fodbaljer, og sengepotter
(detaljefra side 24).

Kobbermøllens produkter
Hovedparten af de arbejder, som fremstilledes de første 10 år i
Kobbermøllen, var værktøj til ambolte, forme, hvor kobberet
skulle sættes ind, men også alle mulige vedhæng. Imidlertid
måtte den nye kobbersmed Jochim Achzenit aflevere et prøve
stykke: et stort kobberbækken, som skulle bruges til en brønd
i Frederiksborg Have, fremstillet af kedelkobber (dvs. rent ud
hamret kobber). Det vejede 175 kg. Lidt adskiller sig også arbej
det med klokkeophæng i Kronborgs store tårn i 1604, hvortil der
skulle bruges klammer, kramper, tappe, tinge borsving m.m.
Møllens inventarliste fra 1605 indeholder redskaber, bl.a. 9
forskellige ambolte, diverse hamre, bælge, kedler. En lille bro
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slået over dammen kræver 300 nagler, som tømrerne brugte. 4
blæsebælge fornyedes og ligeledes en vandhammer, og en stor
ambolt med stål, “som alle svende bruger, når kobberet bliver
slået ud”. Et eksempel på genbrug er en ambolt, som var brøstfældig. Den blev endnu engang forbedret til tag-kobber. Blandt
diverse redskaber er stænger til at forarbejde kobberet, “når det
bredes ud, når det brænder og når det smelter”. Her far vi kob
bersmedjens arbejde med få ord.
I 1606 smedes 4 ankre til den store skorsten, hvor kobberet
bliver prøvet. Og der arbejdes på 2 nye store kobbersakse, "hvor
med kobberet skæres”. Saksene er rigeligt belagt med stål, og
der arbejdes på jerndigler til kobberet. I 1608 er det forarbejdet
jern, der leveres til Kobbermøllcns brug, bl.a. 4 jern til det store
hammerhjul.
I 1610 leveres der til Kobbcrmøllcn et gammelt køkkentøj
fra Københavns Slot. Det skulle fornyes. Kongens køkkenme
ster Claus von Ahnen fra København har sendt det samt endnu
et gammelt køkkentøj, som skal fornyes og blive “som nyt til
kongelig majestæts behov, igen med tin forbedret”. Det vejede
godt 440 kg, og Jochim Achtzenit fik 53 daler for det. Det har
sikkert været kedler. Kobberet blev brugt, slidt ned og udbedret
med tin. Store åbne kedler var sjældent fortinnede. Man nøjedes
i stedet med at skure dem grundigt før brugen. Forestillinger
om kobberets giftighed er i dag stærkt overdrevne. Det synes at
være langt mere betænkeligt, at man senere begyndte at tilsætte
store mængder bly, når man omsmeltede kobberet.70 Senere le
veres mindre køkkentøj som 2 kedler, 3 gennemslag (dørslag), 4
dortelpander med 4 låg samt 4 små kedler.
Til Kronborg Slot leveres samme år den 26. januar efter Joa
chim Biilows befaling en kedel vejende, der vejede 12 skålpund
(6 kg) til oldfruen på Kronborg, 2 sukkerskåle og 1 mælkekande.
Tilsammen vejede de også 12 lispund.
Årene 1607-10 er en lang opremsning af jern, der forarbejdes
til brug i Kobbermøllen. I 1610 bliver der leveret mere færdig
forarbejdet jern: “alt til Kobbermøllcn forarbejdet da denne fra
grunden med stenhobe og hele huset ganske anderledes er ble
vet bygget, er en del arbejde ved vedligeholdelsen af bygningen
og stensætningen”, dvs. at Kobbermøllen er helt ombygget og
kræver nyt inventar. Blæsebælge, piber, bælgehoveder, hængsler,
store jern til armen i den nye akse osv. De følgende år er der
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/1638 blev der bestilt kob
ber til 7rompetertdrnet pd
Kronborg. Brønden fik en
ny kobberkedel. Samme
dr bestilte Frederik Urne
og slotsskriveren 10 kobbersengcpotter og 10 kobberbækkater i fortinnet
kobber. Herses Kronborg
fiør og efter brandat i 1629.
Christian 4. erstattede det
store tårns oprindelige
kuppel med et fladt kanon
dæk og et firsidet telt tag.

flere reparationer på slusen, og der sættes skillerum ved stedet,
hvor kullene lægges, “og et tag der hænger over slusen”. Vi får
en uendelig opremsning af diverse værktøj, færdigleveret jern
m.m., men trods alt giver det et indblik i kobbersmeden og hans
svendes arbejde.
1 de 40 år, som vi i alt følger produktionen af kobbervarer,
er det derfor bemærkelsesværdigt, at der først rigtigt kommer
gang i produktionen af kedler, pander og diverse korpusarbejder
i 1617. Måske skyldes det, at selve kanonstøberiet er så omfat
tende, og arbejdet i Gethuset griber ind i de to andre værkste
ders arbejde. Behovet for kobberkøkkentøj m.m. har vel været
lige så ønskeligt i perioden 1600-17.
Kobbervarerne var mangfoldige. Det var først og fremmest
køkkentøj, især store kedler, pandebunde, fyrbækkener og bryg
gepander - hvoraf en var på 100 tønder! Fra 1619 blev der lavet
kobberplader til slottenes tage. Men også småt køkkentøj er re
præsenteret med alt tilbehør, såsom sukkerskåle, mælkekandcr
og vinkander. Ridderkøkkenet fik leveret 11 kedler, flere deksler
(låg), bradepander og chartepander, et fyrbækken og en kobber
keddel til brønden på Kronborg. Der var ganske strenge regler
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for bespisning ved hoffet, hvor der i reglementer blev oplyst,
hvem der havde ret til at spise ved hoffet, og hvilket af slottets
borde der måtte spises ved. Ridderkøkkenet omfattede madlav
ning alene til hoffet.71
Der er oplysninger om natstole til kongens familie, kobbersengepotter til de unge herrer (hertugerne Ulrik og Frederik,
den senere Frederik 3.), et natbækken til prinsens kammer (den
udvalgte prins), natstole til de unge herrer og kobbcrflasker
til vinkælderen på Københavns Slot, en kobbcrpladc til et epi
tafium for kongen, kobberstøvler til majestætens egne fødder,
badestole og kobberbækkener. Videre en brændevinspande til
fru Kirsten (dvs. til hendes køkkenpersonale må vi gå ud fra),
lysekroner til Kronborg og Frederiksborg, en vindfløj til Børsen,
inventar til “Den nye Kirke”, kogekar til smedesvendene, “ko
fødder” til kanonerne på Kronborg. Kobberøser til hvalfangst,
kobberkander til at vande urter med i haven, et kobberbjerg i
majestætens have’., tækkcplader, pladckobber til at beslå kryb
berne (til hestene). Derudover kobberarbejde på den store
smedjekærre, kobberarbejde til en morter på Kronborgs Arkeli,
3 alen (2 m) kobberrør til toldkisten i Gliikstadt og 350 kobberKobbci modens piodukter
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MinJt de talrige kobbervare som Acht zenit og
Lautersporen smedede til
Frederiksborg var kob
berskiver til sejenwrket,
bryggerkedler og postejpander til kokkenet, kobberbotter til ladegården,
og kobbertonder med lag
til de unge herres natstole.
Endelig også pladekobber
t il kobbersmedearbtjde.
Malet afJacob Coning
ca. 1700.
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fade og 200 små kobberfade til Børnehuset i København. I 1635
fik Frederik Urne besked på at lade lave 200 kobberfade på Kobbcrmøllen efter den skabelon, som kongen havde sendt til ham,
så de hverken blev gjort større eller mindre. De skulle laves med
det samme og sendes til København, underforstået til slottet.
Kobbermøllen producerede, som det fremgår, et utal af fær
dige kobber- og messingvarer, men reparerede f.eks. også køk
kentøj og udførte fortinning af kobbervarerne til de kongelige
slotte. For at skaffe de nødvendige råstoffer til virksomheden
forsøgte kongen som nævnt med hensyn til råstoffer mest mu
ligt at gennemføre selvforsyning, og der udstedtes den ene kon
cession efter den anden til folk, der var kreative og ville forsøge
at udnytte undergrunden inden for kongens riger og lande. Til
metalproduktionen krævedes kvalificeret arbejdskraft, og de
mange betlere og løsgængere, som der siden 1599 regelmæssigt
var drevet klapjagt på, kunne ikke bruges her. Mestrene i Kob
bermøllen, Jochim Achtzenit og Steffen Lautcrsporcn, var som
så mange håndværkere tyske. Svende, lærlinge og drenge deri
mod danske - dvs. unge mænd fra Helsingør.
Der var ingen problemer med afsætningen af varerne, for de
blev produceret alene til kongens og hans hofholdnings brug.
F.eks. blev der i 1634 af kobbersmeden, som der står i fæstningsregnskabet: “til kongelig majestæts egen fornødenhed leveret 2
kobberstøvlcr, hans majestæt bruger at bade benene udi. Han
skal lave dem så lette og tynde, som det er muligt”.
Kobbervarerne blev først og fremmest sendt til Københavns
Slot, og dernæst til Kronborg og dets Arkeli samt slottene Fre
deriksborg og Antvorskov. Lidt mindre kvanta blev produceret
til Gluckstadt, Skanderborg, Tøjhuset og Bremerholm. Endelig

Achtzenit og iMutersporens underskrift med egen
hd ud.
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var der mindre leverancer til flåden, saltsyderiet ved Tøjhuset,
det adelige Sorø Akademi samt Børnehuset i København. Der
udover blev der lavet diverse kobberbeslag til jern- og trævarer,
produceret i samarbejde med Hammermøllen. De største leve
rancer gjaldt fornyelser af køkkentøjet og de kongelige natstole
på slottene. Råvaren - det omsmeltede kobber - blev lige som
inde i Gethuset hovedsageligt skaffet via køb og indsamling af
nyt og gammelt kobber og tin fra slotskøkkener, kirkeklokker,
gamle kanoner, kobbcrpladcr m. m. Kongens drøm om selvfor
syning kunne kun i nogen grad opfyldes igennem genbrug, som
da lensmand Peder Mund på Frederiksborg i 1604 fik besked på,
at det ubrugelige kobber, tin og messing, som fandtes på slot
tene Skanderborg og Aakjær Slot, skulle sendes til Kronborg til
hopmanden Casper Mildenitz. Længe før oprettelsen af Kob
bermøllen i Hellebæk var der i øvrigt blevet hentet ubrugeligt
kobber og tin helt fra klostrene på Island ned til København,
hvor det blev omsmeltet og brugt, hvor der var behov for det.
Der blev arbejdet med legeret kobber og rukobber. Klokkegods
og grydekobber (fra støbte malmgryder) blev legeret med tin.
Fra Brcmcrholm blev der løbende leveret brugt køkkentøj fra
orlogsskibene. Køkkentøj og tagkobber var, ud over klokkerne,
kanonerne og det, der kunne hentes i tolden, den eneste større
reserve af kobber, man havde i det ressourcefattige Danmark.
Det måtte selv Christian 4. ret hurtigt erkende i begyndelsen af
1600-årenc. Allerede i 1400-årene blev dersom tidligere nævnt i
Øresund opkrævet en særlig afgift af kobber ligesom af salt og
vin, og den betaltes til dels i naturalier.72

Den første kobbersmed, Jochim Achtzenit 1603-1617
Smeltemøllen havde fungeret frem til den 25. november 1603,
hvor alle fik deres afsked, og Poul Smelter måtte aflevere sit
værktøj til den nye kobbersmed. Det gjaldt også ertsgraveren
Christoffer Detlofsen, det var ham der “huggede ertsmalmen”,
og derefter blev ertsgrubberne lukket. Ændringen af Smelte
møllen til Kobbermølle blev foretaget af tømmerfirmaet Hans
Kridt, med sit selskab og sine pligtsfolk. Den nye mester, kob
bersmeden Jochim Achtzenit, blev ansat fra den 1. oktober, og
den 14. november blev der betalt for oksehuder til nye blæse
bælge og for ambolte og hamre til Kobbermøllen.
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Ved flere lejligheder blev
derfremstillet dest ilter
kedler i Kobbermøllen.
Som da Kongens dest illerer Peder N. skulle bruge
kedler og andet i sit destillérlaboratoriuni i 1609, og
fru Kirsten til sin apoteker
Victorfik leveret en destillérkedel med hat og piber i
fortinnet kobber i 1629.

Kobbersmede på Kobbermøllen ved Hellebæk:

Jochim Achtzenit......................................................... ....1603 -1617
Steffen Lautersporen........................................................ 1617 -1640

Henrik Bhm..................................................................... 1659-

Jochim Achtzenit fik, skønt leder af den nye mølle fra 1603,
først sin bestalling den 2. december 1607, og han var i stillin
gen indtil sin død i november 1617. I skiftet efter kobbersme
den, som blev holdt den 30. november 1617, var byfogeden, ri
defogeden, kobberskriver Christen Mortensen, byskriver Niels
Pedersen og Christopher Smid af Hammermøllen til stede.
Mærkeligt nok nævnes der ikke noget om Achtzenits kones til
stedeværelse, men at hun har været der, fremgår af beskrivelsen
af kobbersmedens gangklædcr. Parrets børn nævnes ifbm. kob
bersmedens badstue, hvor de har siddet bænket ved et planke
bord, desuden nævnes her et sengested. Kobbersmedens “gang
tøj” var ikke stort, siden "hun” - altså hans kone - svarede, at
han ikke havde mere end det, han havde på, og at han havde
solgt sin kappe samt hendes kåbe. Enkens ”gangklæder” nævnes
som et sort skørt af groft klæde med en fløjlsbort om, 1 trips
trøje med grove, grønne ærmer og 1 damaskes overtrøje. Man
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I det kongelige lysthus
lAindehave havde kongen
sit kammer pd overste
etage, mens dronningens
kammer Id pd mellemste
etage. Kongens opvarter
pd Kronborg Christopher
Basse havde bestilt et
fyrbivkken af ufortinnet
kobber, som skulle bruges,
nar kongeti holdt natlager
i lysthuset. Der var ogsd
brug for messinglyse
stager, og Lautersporen
leverede destilleringsked•
ler til kokkenet i underste
etage.

kunne godt få den tanke, at det ikke har været særlig givtigt at
være kongelig kobbersmed i denne periode.

Den anden kobbersmed, Steffen Lautersporen 16171640
Efter Jochim Achtzenits død i 1617 var kobbersmeden Steffen
Lautersporen blevet ansat som mester på Kobbermøllen, hvor
han virkede til 1640. Han nævnes også som Steffen Lautersborn.
Ser man på udbuddet af kobbervarer i den periode, hvor Achtzenit var ansat, imod det fra tiden, hvor Lautersporen var møllens
mester, så er det påfaldende, at antallet af kobbervarer til kon
gens behov på de forskellige slotte, hvor han opholdt sig - enten
det nu var på Kronborg, Frederiksborg, København, Glückstadt,
Skanderborg eller Antvorskov - steg betragteligt. Efter 1640 er
der ikke noteret nogen produkter fra Kobbermøllen. Den store
produktion af korpusarbejder m.m. har været i Lautersporens
tid.

Ulovlig og lovlig handel i Kobbermøllen
Kobberet var et værdigfuldt metal, og det var betroede midler,
kobbersmeden arbejdede med. 1 modsætning til rotgieterens arl lovlig ^g lovlig handel i Kobrcrmollcn
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bejde med at støbe kanonerne, som så absolut var et privilegium
for kongen, var kobbersmedens arbejde af større og mere almen
interesse for folk, der havde penge på kistebunden, men metal
let var selvsagt også af stor interesse for byernes kobber- og
kcdelsmede samt kobbertækkerne. Jernet på Hammermøllen
havde også en stor handelsværdi, men ikke nær så stor som kob
berets. Derfor blev der også handlet kobbersager ved siden af de
arbejder, som kongen selv havde udbedt sig. Derom fortæller de
mange kontroverser om kobber fra Kobbermøllen, om hvilke
der er oplysninger i breve, udgået fra kancelliet - i modsætning
til sager, der angik jern fra Hammermøllen.
Lensmændene Kaj Rantzau (Københavns len), Christen Han
sen (Kronborg len) og Mogens Pax (Roskilde len) fik i 1617 be
sked på, at de skulle tiltale nogle mænd, der havde handlet og
købt kobber af kobbersmeden ved Kronborg. Samme år skulle
kongens gode ven, lensmand Sivert Grubbe, undersøge føl
gende: “Da Jacob Achtings (Jochim er her blevet til Jacob, og
Achtzenit til Achtings), mester i Kobbermøllen ved Kronborg,
blandt andet har bekendt, at en ung kedelsmed i Malmø har faet
et skippund kobber af ham, og at en ved navn Fadder Madsen
skal have faet en kølekedel af ham, der vejede 2Vz lispund, derfor
skal Sivert Grubbe hemmeligt søge efter den unge kcdelsmed,
hvis navn Jacob Achtings ikke kender, og kalde Fadder Madsen
for sig, undersøge sagen og fælde dom over dem begge efter lo
ven’’.’6
Senere er det lensmand hr. Anders Bilde, Helsingborg, der
hemmeligt skal undersøge, til hvem mester Jacob Achtings i
Kobbermøllen ved Kronborg Slot har bekendt, at han har af
hændet 10 lispund kobber til en kedelsmed i Helsingborg. Jacob
Achtings kender ikke kedelsmedens navn, men han skal døm
mes efter loven.77
I andre tilfælde handler oplysningerne om kobbervarer, som
bliver handlet videre til adelsfolk, men det foregår nøje efter
kongens forskrifter. 11619 skulle Christoffer Basse give skriveren
på Kobbermøllen ved Kronborg ordre til at lade Jacob Ulfeldt
til Urup, rigets kansler og embedsmand på Nyborg Slot, få godt
800 kg kobberplader eller tækkekobber til en rimelig pris, når
han sender bud efter dem.
Knud Kobbertækker havde af Bartholomæus Haagensen,
skriver på Kobbermøllen ved Kronborg, i april 1621 faet besked
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En af Skt. Olai Kirkes
to urskiverfremstillet pd
Kobberniollen i 1621 af
Steffen Lautersporen for
32*/2 daler, skivernes vægt
varca. 295 kg. Prisen var
262 daler plus arbejdslon
og stillads. Skiverne er
sammennittede tagkobberplader og er 2,5 ni pd
hver led. De blev opmålet
i 1797.

på at levere 477 kg tækkekobber, selvfølgelig efter kongens or
dre.7' Den 16. september året før fik Bartholomæus Haagensen
besked på at begive sig til København hos Rudolf Borchartsen,
kongens rotgieter, for at veje 31.800 kg kobber op af det kobber,
som han har i regnskab der. Måske skyldes det, at kongen ikke
føler sig sikker på rotgieterens ærlighed.

11621 vejer vægten i Gethuset galt
Den 17. oktober 1621, en måned efter at skriveren har været til
kontrolvejning i København, er det galt med vægten i Helsingør.
Lensmand Christoffer Basse får af kongen besked på, at: “Det er
angivet for kongen, at vægten i Helsingør, hvormed kobberet er
tilvejet Bartholomæus Haagensen, kobberskriver i Kobbermøl
len, af hans formand har været urigtig og for let, hvorfor det
endelig må omvejes, da skriveren efterhånden skal levere kob
beret fra sig efter rigtig vægt. Christoffer Basse skal derfor i nær
værelse af toldskriver David Lucht og en anden god dannemand
i
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11621 var det galt med
vægten i Gethuset, der
havde vejet forkert.
Kongen mødte selv op for
i "egen nærværelse" at
sammenligne den med
byens egen vægt. Her er
det vægt lodder pd Tøjhusmuseet.

lade alt kobberet omveje med den rigtige vægt, som nu findes
der, og lade de to dannemænd give beskrevet fra sig, hvad vægt
kobberet nu holder”.79
Vejningen af kobbertøjet må havde fundet sted på vægten ved
Gethuset i Helsingør. I det pågældende år fandt man nemlig ud
af, at vægten var “forringet”. Det siger noget om sagens betyd
ning, at kongen mødte op i egen person, i “egen nærværelse”, for
at sammenligne vejningen med Helsingør bys egen vægt. Tolde
ren David Lucht og rådmanden Hans Kierurt fik da befaling om
at omveje alt det kobber, der var leveret ifølge møllernes skriver
Bartholomeus Haagensens underskrevne register. Opgørelsen
lød på næsten 263 tons, som blev nedskrevet med ca. 12 tons.
I et missive 1621 til Christen Thommesen og hopmand Thommis Nold, har kongen erfaret om den forrige skriver på Kob
bermøllen ved Kronborg, Christen Mortensen, at han har tilladt
sig at forandre kobbervægten, og at han sikkert også har begået
anden utroskab. For at fa sandheden at vide, skal de sammen
med slots- og ridefogeden kalde bøssestøberen til sig; ligeledes
den, der driver æselvognen, og andre, der endnu kunne være til
stede i byen, som kunne tænkes at vide noget om, hvorvidt den
forrige skriver har forandret vægten ved at lette den, og hvem
der har hjulpet ham med det. Endvidere skal de opgive navnene
på alle de folk, skriveren havde den dag, hvis de kender dem, og
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spørge dem, om nogen ved, hvor disse folk er nu, og hvor de hø
rer hjemme og er født. Igen skal de spørge æseldriveren, om han
har kørt noget kobber andre steder hen end til møllen. De skal
også spørge dem om, hvem den afdøde forrige skriver omgik
kes med, hvem der boede i Hellebæk, mens han var der, og om
nogen af hans husfolk endnu er der. Det, de udspurgte personer
bekender om de ovennævnte punkter og andre omstændighe
der, skal de skriftligt beskrive under deres segl og indsende til
kancelliet.-0
Det er altså den forrige skriver ved møllerne, der hænges ud
for snyd med vejning af kobberet, men da han er død, kan han
jo ikke anklages. Til gengæld vil man gerne have fat i folk i Hel
lebæk og nogle af hans husfolk, eller i hvert fald deres udsagn
om sagen. Undersøgelsens resultat skal så med segl sendes vi
dere til kancelliet. Om man fandt frem til nogen medskyldig,
ved vi ikke. Men hvad mængden af kobberet angår, så var det
ikke småsagcr, der blev talt om. 263 tons var forståeligt nok en
enorm masse.

/ 1607 havdeJochim
Achtzenit støbt et kunst
stykke, til vandkunsten
ved Vesterport. Billed
skærer Statius Otto fra
Lüneburg havde skåret
Caritasfiguren i træ, og
bronzestøber Peter Hoff
mann fra Nürnberg havde
støbt den i Kobbermøl
len hos Achtzenit. Dett
8. august 1609 leverede
kobbersmeden derefter den
store kobberpande til Kø
benhavns gamle marked
i ovemerelse af kongen.
Den vejede 629 kg.

Salg af pladekobber
En hel del sager angår pladekobber. Kongen har den 12. septem
ber 1625 bevilget, at kapitlet i Roskilde måtte fa 636 kg plade-
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Det "store bryggers"
blev oprindelig opfort i
1607-08 som en del af Ko
benhavns befæstning, men
i 1618 blev det ombygget
til bryghus. Kobbermollen leverede kobber tøj og
kobberplader til den store
bryggepande, adskillige
flikkerier, stangjern og
stal. En stor bryggepande
pd 100 tønder blev leveret,
og i 1640fik Steffen
Lautersporen betaling
for at have opsat 2 store
bryggepander samt J nye
kobberkøler.

kobber til domkirkens fornødenhed. Derfor skal Jens Vognsen,
skriver ved Kobbermøllen, “når kapitlet gør anfordring derom,
lade det ß kobberet til den dyreste pris, som det kan sælges for
her i landet!^1
Igen året efter, den 18. april 1626, skal Vognsen lade Kapitlet i
Roskilde ß “318 kg eller 477 kg nyt pladekobber i stedet for garn*
melt pladekobber efter den af kongen derom gjorte anordning.
Hvad kobber Kapitlet ßr mere, end det kobber kan beløbe sig
til, skal det betale med rede penge, eftersom prisen på kobbe
ret er dyrest når det (Kapitlet) ßr det”.82 Man kan ikke beskylde
kongen for at have givet ved dørene, når det gjaldt kirkens folk.
Noget ganske andet, end når det gjaldt salget af kirkeklokker til
kirkernes menigheder: Her skulle rotgictcren holde markeds
prisen og ikke gå over.

Kobberflasker til Kongens Norgesrejse i ntaj 1635
Kongen skriver personligt til Frederik Urne den 21. februar 1635:
"du skal lade 20 godt fortinnede kobberflasker lave på Kobbermøllen, som skal være af samme størrelse og lige tunge, fla-

206

|

skerne skal veje ct halvt skippund” (80 kg). Urne lader ordren
gå videre, og 20 flasker, hver på 32 potter, blev leveret den 28.
april 1635 fra Hammcrmøllen. De blev lavet til kongens norske
rejse og blev siden opbevaret i vinkælderen på Københavns Slot.
“Skruerne på samme flasker skal gøres med løckelscr, så at fla
skerne kan forsynes med hængelås, de låse skal Casper Fincke
skaffe, som alle skal være gjort efter en nøgle”. (Vanen tro er
kongen detaljeret i sin ordrebeskrivclse - så den videre ordre til
Hammermøllen fulgte i brevets næste afsnit)/1
Samme dag kan skriver Jens Tommesen på Hammermøllen
notere, at der til majestætens behov til brug på den norske rejse
til Flekkerø og Akershus er leveret “tyve store fortinnede kob
berflasker hver på 32 potter med store tin skruer og med 20 store
foer som blev gjort af sadelmageren, hvor i flaskerne føres udi,
disse kobberflasker er her nu udi kongelig majestæts vinkælder
på Københavns Slot, udi forråd til hans majestæts videre fornø
denhed”.
Den 22. maj 1635 sejlede kongen på skibet Archa Christiani
efter et par ugers modvind fra Kronborg til Flekkerø, hvor han
ankom den 30. maj, og hvor han blev til den 9. juni. Derefter gik
rejsen til Akershus, hvorefter man returnerede, så skibet den 8.
juli ankom til Københavns toldbod?4

Problemer med kobbersmedens og skriverens lønninger
Lønmæssige problemer opstod i 1600-årene ganske som i dag
mellem private firmaer eller offentlige arbejdsgivere og lønmod
tagerne. Steffen Lautersporen på Kobbermøllen havde i marts
1615 bedt om, at hans løn måtte blive udbetalt ham i rigsdalere
in specie, idet han mener, at skriveren ved at udbetale ham løn
nen i kurantdalere forringer den til bedste for sig selv. Frederik
Urne skal bede skriveren om at forklare sig om dette og ind
sende erklæringen til kancelliet. Kongen imødekommer altså
tilsyneladende kobbersmedens andragende.
Men den 11. oktober 1633 er problemet det samme. Steffen
Kobbersmed har af de forrige skrivere kun faet kurantdalere for
sit arbejde, og han beder nu om at få rigsdalere i deres sted.85
Men det bestemmes imidlertid, at Jens Tommesen indtil videre
skal fortsætte med at udbetale kobbersmeden hans løn i kurant-
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dalere. Forskellen i lønningerne lå i, at kurantdaleren var = 80
skilling, mens rigsdaleren var - 96 skilling.
Den 10. maj 1639 er et missive afgået til rentemestrene. Af
døde tolder David Luchts arvinger er blevet kongen cn sum
penge skyldig på hans regnskaber af Helsingørs toldcri og på
regnskaberne efter afdøde Jens Vognsen, forrige skriver på Kob
bermøllen og Hammermøllen, som David Lucht var kautionist
for. Renten deraf beløber sig til 1.732 rigsdaler og 15 skilling,
og arvingerne har nu bedt om at fa denne rente eftergivet/6
Kongen eftergiver dem renten, som må siges at være et tem
melig stort beløb. Tolderne fungerede som øverste ansvarlige
for toldkammeret. Desværre har vi ikke lønningerne for tolde
ren i disse årtier, men til gengæld kender vi dem hen mod slut
ningen af 1600-tallet. Tolderne var almindeligvis to om jobbet.
De tog vare på kassebeholdningen, og de aflagde det samlede
årsregnskab for indtægter og udgifter, foruden at de underskrev
sundtoldpassene, uden hvilke skibene ikke kom videre.87 Løn
ningen for tolddirektøren, som chefens titel lyder i sidste halvdel
af 1600-tallet, var 700 rigsdaler. Sammenlignet med beløbet som
eftergives tolder David Luchts arvinger, må vi nok sige, at kon
gen her var ualmindeligt generøs.
Regnskaberne for Kronborgs Fæstning er ikke let læselige.
Datoer og årstal er af og til blandet sammen, så det er svært at
afgøre, hvad der hører til de enkelte år. Det er tillige heller ikke
til at se, om noget af det nævnte kobbertøj i virkeligheden er af
messing. Hundrede år senere regnede man køkkentøj af mes
sing for det fineste. Der mangler også regnskaber for flere år,
hvorfor billedet af, hvad kobbertøj fylder imod de øvrige varer,
muligvis er skævt i forhold til hele produktionen.
Kronborgs Kobbermøllc blev den 21. marts 1656 tilskødet
kobbersmed Henrich Ehm, København, med forkøbsret for kro
nen. Imidlertid ombyttede Ehm Kobbermøllen med Hammer
møllen allerede den 28. august 1659.7‘ Den 29. juni 1660 havde
rigsråd og oberst Hans Schack faet brev om at gøre den anord
ning, at to musketere skulle følge kongens kobbersmed Henrik
Ehm for at “salvaguadcre”, dvs. være sikkerhedsvagter til Ham
mermøllen.74 I juli måned fik lensmand Ejler Holck derefter brev
om at besigtige Hammermøllcn, bygningen og andet tilbehør
for at se, om værktøjet var til at bruge og skriftligt overdrage det
til Henrik Ehm.75 I tiden efter 1660 fungerede Hammermøllen

Råmaterialet for kob
bersmeden var udhamrede
eller valsede kobberpla
der. Kedler blev brugt til
mange formdi. Blandt
alle de kedler, som skriver
And reas Ha nsen fra
Bremerholm indsamlede
og derefterfik omsmeltet,
var der måske nogle, som
kunne ende deres dage
som smukke musikinstru
menter.
Kongen bestilte i 1625 et
par "kobber herpueker"
(pauker) med skruer og
alt anden tilbehør. De
skulle dog ikke vare så
tykke i kobberet som de
sidste, han fik. Pauken
findes på Tøjhusmuseet.

udelukkende som smedje under Kronborg. Kobbermøllen hører
vi derefter ikke mere til.

Kobber- og messingmøller under Christian 4. og Frede
riks.
Kobbermøller var der ikke mange af i Danmark. Det følgende
er en lille oversigt over de fleste af dem. Kongen havde den 26.
juni 1619 sluttet kontrakt med tømmermand Abraham Kruch
og murermester Manien Raickelom om byggeriet af to kobberog messingmøller i Helsingborgs len ved byen Foseby, hvortil
leveredes rukobber og garkobber, messingarbejder, bruneret
og fortinnet arbejde samt tagkobber. I november er man i gang
med byggeriet af Kobbermøllen i Helsingborgs len, og allerede
ugen efter skal Jacob von Eis, kobbersmed i denne kobbermølle,
bruge den betydelige vægt af godt 31 tons kobber. Dem skal
skriveren sørge for, at kobbersmeden far, når han beder om dem.
Lensmand på Kronborg Christoffer Basse skal skaffe Eis eller
Aix (som det også staves) en god skude eller færge, med “gode
Ki'biri
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Til Skanderborg Slot
leverede Kobbermøllen
4 store kobberkander,
en kobberbadestol og en
almissebalje i 1633-34.
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folk", som kan føre de mange tons kobber fra Kobbermøllen
ved Kronborg Slot ind for Engelholm. Fragten skal han betale.1"*
Den 18. januar 1620 et der et missive til Anders Bilde, Hel
singborg, angående Jacob Eis, om at han må bruge bondegår
den Stakkerup ved Kobbermøllen i Helsingborg len. Der sejler
en pram mellem møllen og Engelholm, og der “ud- og opføres,
hvad der skal og kan føres med prammen til kobber- og messing
værkets fornødenheder". Men i 1633 er Kobbermøllen ganske
forfalden, og forpagteren bruger den ikke, og Hammermøllen
dér er også brøstfældig. Så alt for godt har det ikke gået med
mølleriet i Helsingborg.
I Kruså Kobbermølle blev der arbejdet med kobber og mes
sing fra 1633 til 1635, mens kobberværket ved Mølleåen først
kom i gang i 1668.” Ved Mølleåen havde der på samtlige ni møl
lesteder været manufakturvirksomhed fra midten af 1600-tallet.
Området er kendt som stedet, "hvor den danske industris vugge
stod”. Brede Mølle fungerede som krudtværk 1628-68, men blev
altså først kobberværk i tiden 1668-1855. Nationaløkonomisk
var virksomhederne langs Mølleåen ingen givtig sag. Mange
folk blev beskæftiget, men finansieringen var betalt af et dårligt
fungerende landbrug, mens Hellebæk-manufakturerne fik deres
|
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midler på ganske anden vis, nemlig takker være Øresundstolden.^
I Jylland anlagdes der i løbet af 1600- og 1700-tallet seks kob
bermøller. Endelig var der kobberværket Gudsgave i Trondhjcm
len, anlagt i 1642.91
Kongen gav i 1646 et stykke jord i Trørød til en kobbersmed
og borger i København, Hans Ehm (sandsynligvis familie til
Henrich Ehm), til den kobbermølle kaldet Beckehaufenn - som
kongen tidligere havde bevilget ham. Samme år blev der pålagt
borgerne kobber- og tinskat på grund af krigen med svenskerne.
Som det fremgår af denne oversigt, har kongen med sin Kobbermøllc i Hellebæk været tidligt ude. Bortset fra det kobberstø
beri, som kanonstøberiet i Sankt Clara Kloster havde stået for,
og evt. kobbervirksomheden på Bremerholm, har der tilsynela
dende ikke eksisteret egentlige kobbermøller før oprettelsen af
først Smeltemøllen og derefter Kobbermøllen i Hellebæk i 1603.
Der blev som anført i begyndelsen af 1600-årene udstedt den
ene koncession efter den anden til at drive bjergværksdrift ef
ter sachsisk mønster og dermed til indretning af smeltehytter
til udvindingen. Mens de skånske tiltag - ligesom de fa forsøg i
Helsingørs bagland og Teglstrupskoven - alle faldt uheldigt ud,
havde efterforskningen i Norge betydningsfulde resultater. Dog
var den norske metaludvinding længe meget ringe. Der blev al
lerede i 1610 bygget en jernhytte i Bærum, som senere blev til
et stort kongeligt jernværk, der fik forsyninger fra alle jerngru
ber i Osloområdet. Derimod så det ganske anderledes ud med
kobberdriften. I 1618 havde Christian 4. rekrutteret bjergmester
Tobiass Kupfer fra Sachsen sammen med 25 bjergmænd, og de
ledte først efter malm i Agder og Telemark. I 1620 udnævnte
kongen Hartvid Huitfeldt til bjerghauptman - med ansvar for
den bjergværksdrift, som allerede var i gang. Han satte desuden
flere kobber- og jerngruber i kongelig drift i distrikterne fra Te
lemark til bygderne nord for Olso. Selv om adelsfolk begyndte
at vise interesse for bjergdriften, beholdt kongen rettighederne
selv.92
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Kapitel 9:

Hammer
møllens
produktion,
udboring og
finpudsning af
kanoner
Danmarks berømteste kunstsmed Casper Fincke fremst illede mange af de skønneste gitterværker på Hammermøl
len. Her en detalje fra kirkevinduet på Frederiksborg Slot, med kongens valgsprog: Regna Firmat Pietas gudsfrygt
styrker rigerne.

Jernkloden med lænke
hænger i Birkerød Kirke
og har sin egen historie
om præsten Potd Gerner,
der deltog i konspiratio
nen i 1659 mod Kronborgs
svenske besættelse. Den
slags kloder og lænker
blev produceret i store
mængder i Hammermøl
len, til slottene og til Bremerholm. 1 1634 bestilte
slotsfogeden og ridtfoge
den 16 jernlænker, hver
2,40 meter lange, med 12
hdndklover til hver lænke.
Ialt 192 hdndklover.
De skulle bruges til at
indhente bønderne med til
Kronborg, "hvis de ikke
godvilligt vil komme”.
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Hammermøllens produktion
Hammermøllens produktion bestod først og fremmest af sme
dearbejder, som dels var fremstillet til de kongelige manufaktu
rers bygninger og værksteder og dels var færdige produkter i sig
selv. Regnskaberne nævner bygningsdele, inventar og værktøj af
jern til Gethuset og Kobbermøllen og til selve Hammermøllcn
samt vedligeholdelse af store og mindre broer ved møllerne og
af de mange opstemninger og dæmninger i skoven. Ikke mindst
den store skibsbro ved Hammermøllcn og Kongens Mølle, der
konstant krævede vedligeholdelse. Der blev smedet bygnings
dele til Kronborg og Frederiksborg og fremstillet redskaber og
værktøj til Arkeliet på Kronborg og Tøjhuset i København samt
Bremerholm, men også mange forskellige ting til hæren, leveret
på dens forskellige opholdssteder under krigen i Sverige, f.eks. i
tonsvis af tunge jernlænker med kloder til krigsfangerne og dele
til de mange forskellige vogne, som blev brugt i hæren.
Til Helsingør blev der leveret bolte, hængsler og nøgler til den
gamle Toldbod såvel som til den nye fra 1619 og til portene ved
de kongelige veje. En jernstang, 6 alen lang (dvs. næsten 3,75 m)
og 2 tommer tyk, skulle bruges til “en søger på kongelig maje
stæts skib her i Sundet”. Endnu en jernstang, næsten 4 m lang og
2 tommer tyk, bruges til en søger på samme skib. I 1600-årene
foretog toldvisitørcn en mere eller mindre grundig visitation om
bord på skibene på grundlag af de angivelser, som var noteret
i toldsedlerne. Skibe fra privilegerede nationer var dog fri i den
forstand, at tolden kunne beregnes på grundlag af deres egne op
lysninger. Fra omkring marts til december lå vagtskibet, i reglen
et af orlogsflådens skibe, på Helsingørs red. Vagtskibet sørgede
for, at intet skib forlod reden uden at have betalt tolden. Det lå
opankret på en meget udsat post og er ofte blevet påsejlet.9’
Videre blev der leveret et utal af hestesko til æselvognen og
de mange hestevogne (kapitel 12), en lænke til lænkehunden i
kongens staldgård (Lundegården) og en til lænkehunden på
Kronborg, samt lænker til “uvillige” arbejdere. Til det nye op
førte Gcthus blev der i 1636 lavet murankre og en fløjstang til
at sætte oven på huset. Smeden Frederich Smidt og hans svende
arbejdede med stangjern, jernboltc og kramper til brokar, og
klejnsmeden Gothart Rande lavede forskelligt arbejde på Ham
mermøllen.
/
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Foruden alle sådanne produkter har Hammcrmøllen også le
veret jern til videre forarbejdning i Kobbermøllen. I hele perio
den, hvor værkerne hørte under kongen, dvs. fra 1600 til 1644,
var Hammermøllcn som institution langt den største virksom
hed blandt de tre værker, med det største personale ansat. Råva
ren i møllens lager var de mange tons stangjern, som kom fra
Sverige og Norge - hvor det første jernværk, Bærums Verk, var
oprettet i 1622 - eller var købt hos købmænd og isenkræmmere
i Helsingør.

Den Store Smedje på Bremerholm
Hammcrmøllen havde tætte forretningsforbindelser med den
største smedje, der kendtes i Christian 4.s regeringstid, nemlig
smedjen på Bremerholm - kongens flådeværft, ganske nær ved
Københavns Slot og havn, bygget i 1562. Den blev i 1619 om
dannet til kirke (Holmens Kirke) og som sådan indviedes den af
biskop Hans Poulsen Resen. Under Christian 4. kaldes smedjen
for Den Store Smedje. Senere kaldes den for Christian 4.s an
kersmedje. På det kendte prospekt, stukket efter maleri af Jan
van Wijk fra 1611, der viser "København, Danmarks Hovedstad
og vidtberømte havn”, ses Den Store Smedje som en længe på ét
stokværk, der ud til vandet ender i en tårnagtig bygning med bu
ede gavle. Denne del af bygningen blev senere anvendt til bolig
for smedemesteren, til navigationsskole, til Kongelig Toldbod
og i 1624 til Kongelig Mønt. Indgangen til værftet lå til højre for
smedjen, og vejen førte gennem en muret hvælving i volden,
som stod i forbindelse med en bro over den grav, som senere fik
navnet Holmens Kanal. Op fra taget på selve smedjen rager fem
skorstene med store jernklappcr til at standse lufttrækket med.
Uden for bygningen ses kul- og jernhaven. Brcmerholms tredje
smedje, som blev bygget i 1619, havde mølleværk, der drev den
store hammer, det blev trukket af okser og passet af en opvarter.
Mølleværket blev fjernet i 1659. Til møllen hørte en kulhave,
hvor de nødvendige brændselslagre af kul blev opbevaret.
Den Store Smedje på Bremerholm og Hammcrmøllen i Hel
lebæk må på flere punkter havde været indrettet på samme
måde, selv om også energikilden var forskellig. Begge har haft
store ildsteder og i nærheden cn kulplads - der dog i Hellebæk
lå nærmere Kobbermøllen. Dernæst var der et lager af tømmer

216

|

hunner

Dat Store Smedje pa
Holmen blev i 1619 om
dannet til Holmais Kirke.
De mange skorstaie viser
smedjens "ilde". 11602
varder 12 ildsteder. Der
var tætte forretningsforbindeiser mellem smedjen
<>g Hammermollen i Helle
bæk (detaljefra side 24).

og et plankeværk, der adskilte de enkelte bygninger. På Bremerholm hindrede plankeværket samtidig uvedkommende i at fa
adgang til møllen. De problemer har været til at overse ude i
Hellebæk. Ved Hammermøllen lå også et ladehus til laderne og
den overordentlig vigtige del af mølleriet: boremøllen til udbo
ring af kanonerne.
Adgang til området ved Den Store Smedje havde kun folk,
som havde deres arbejde der, eller de, der havde et ærinde. Ud til
havnen lå lageret af tømmer, omgivet af et plankeværk - den så
kaldte Dælehave. Vandet var her så dybt, at mindre skibe kunne
ligge for anker.
I 1598 var der 7 “ilde”, dvs. ildsteder i smedjen. I 1602 var de
vokset til 12 ildsteder: den store ild, klejnsmede-ilden, esserne i
de to grovsmedjer, yderligere 6 ildsteder og endelig slottets ild. 1
1624 opregnedes ikke mindre end 18 ilde. At kapaciteten her var
større end i Hellebæk siger sig selv.
De kongelige bøssestøbere i København leverede støbegods
til flåden i smedjen. Holmens admiral førte tilsynet med smed
jen, og proviantskriveren på Bremerholm havde omfattende op
gaver og et embede, som var særdeles vanskeligt at styre.
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Smedjen åbnedes sædvanligvis kl. 5 om morgenen og luk
kedes kl. 7 aften. Arbejderne skulle holde deres visse “tider”
til morgen, frokost, middag og aften. I 1645 nævnes henved 70
majestætssmede som bosatte i København, og ekstrahjælp skaf
fede man sig ved at lade lensmændene udskrive smedesvende af
købstæderne - gamle, veltjente svende tildeltes alderdomsbolig i
Hospitalet i Slagelse. På samme måde som de veltjente arbejdere
og bøsseskytter i Helsingør og Hellebæk fik plads på Almindelig
Hospital i Helsingør. Det var den lyse side af Bremerholm, der
umiddelbart fremstår som en stor, velorganiseret arbejdsplads,
men den underliggende historie og mørke side af arbejdsplad
sen var det hårde arbejde, der blev leveret af fangerne, og den
umenneskelige behandling af dem.
Der var et stort håndværkmæssigt personale ansat på Bremer
holm, ledet af kongens mænd: rigets admiraler, kongelig maje
stæts skibsofficerer, tjenere og håndværksmestre, læger (medicus), prædikanter m.m., men smedjen var også en straffeanstalt,
og så længe der var værft, har man gjort brug af fanger. De blev
rekrutteret især af lediggængere, som blev sendt til Københavns
Slot, indsmedet i kæder og sat til hårdt arbejde, som det forefald
tes på Holmen. Fra omkring 1620 øgedes antallet så betydeligt,
at deres opholdsted om natten - slotstårnet - blev for snævert,
hvorfor der indrettedes fængsler til dem på Holmen; men selve
arbejdet forandrede ikke karakter. Fangerne var i lænker nat og
dag. Som skærpelse af straffen betragtedes det at gå i kæde selv
anden, især når denne medfange var af de værste. Lænkerne
kunne være slået både om hals, liv og ben.
I 1634 bragte 4 færger, lastet med jernkæder smedet på Ham
mermøllen med en vægt af 22.120 kg, deres uhyggelige last til
Bremerholm. Færgerne var udskibet fra broen ved Hammer
møllen. Godt 22 tons jernkæder, smedet til fangerne, blev altså
her “opført” og leveret, som der står i regnskaberne!
Hvor barbarisk behandlingen af fangerne på Bremerholm
var, viser et eksempel fra 1647, hvor en fange, som var dømt til
galge og gren for tyveri, blev overgivet til Holmen: slotsfoge
den på Københavns Slot måtte lade ikke alene håret, men også
ørerne og næsen skære af ham, og i den tilstand blev fangen lagt
i jern på Holmen og lænket til en anden, som var “lige sådan
faren”, og den, som havde opsigt med fangerne, skulle så påse,
at deres hår altid holdtes “smukt stakket”.94
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Hammerværket i den
nuværende Hammermølle
i Hellebæk.

Hammermøllen i Hellebæk, deførste år
I dag har vi kun de tørre tal og ganske korte meddelelser i regn
skaberne, som fortæller om forholdene i Hammermøllcn i Hel
lebæk, om hvad der er betalt, til hvem og til hvad, og det er
svært derudfra at forestille sig, hvordan der har set ud inde i
Hammermøllen - eller forestille sig, hvordan det har været at ar
bejde der. De store, lodretstillede vandhjul førte vandet fra den
store sluse og den store rende videre til møllen, hvor forskellige
drev overførte kraften til de store blæsebælge og de store hamre
og - indirekte eller direkte - til svanshammeren.
Hammermdllen z f lellc bcvk, de fdr.<!e dr
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Klæsebælge i den nuvæ
rende Hammermølle i
Hellebæk.
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Der har været en øredøvende larm af vand, knagende vand
hjul og hammerværket, der monotont og drønende faldt ned på
det glødende jern og stål. Som der står i et af regnskaberne: “den
rysten og drønen når den store hammer går”. Et var larmen,
noget andet var varmen fra de glødende esser og flammerne,
der slikkede op for at ende som sort røg i de store skorstene.
Hammermøllen var i de første år en tårnagtig træbygning, hvor
vandet løb inde i selve bygningen, mens overflodskanalen fra
opstemningen sikrede, at der ikke skete en opstuvning af møl
levandet. Oppe på smedjens tag ragede skorstenene op - hvor
mange, ved vi ikke. Vi hører om én, men som nævnt var der
fem skorstene med store jernklapper til at standse lufttrækket på
Den Store Smedje på Brcmerholm. Vandkraften leverede alene
energien til hamrene, mens stcnkullene var brændsel i esserne.
En stor forskel på Hammermøllen og Bremerholms smedje, idet
den sidste måtte klare sig med okser til at trække hammervær
ket.
En anden forskel mellem de to arbejdspladser var deres belig
genhed: Holmen lå op til den altid travle hovedstad. Hammer|
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møllen i Hellebæk, derimod, lå omgivet af et kultiveret land
skab, af vandhuller, moser og søer - og med en bro ud til det
åbne vand, tilgængelig for sejlads med færgebåde.
Noget af det vigtigske i hammersmedjen i Hellebæk var de
store blæsebælge. Der var ikke mindre end ni af dem. Kræmme
ren Broder Jensen leverede 10 oksehuder til 9 blæsebælge, som
Hans Snedker havde lavet træværksarbejde til, Jacob Skomager
ordnede fåreskind og oksehuderne og gav dem talg og fedt samt
syede blæsebælgene. Michel Nagelsmidt leverede sømmene til
skindenes påsætning på blæsebælgene. Senere reparerede Mi
chel Pottemager blæsebælgene.
Det vil sige, at der, efter at kræmmeren havde leveret oksehu
derne, var hele fire forskellige håndværkere, der medvirkede til
at sætte blæsebælgene op: Arbejdet, hvor der blev snedkereret,
skåret og syet på stedet, blev ordnet af snedkeren, skomageren,
nagelsmeden og til sidst pottemageren, der pudsigt nok stod for
reparationen - men mon ikke det var et tilfældigt job for ham?
Vi ved, at datidens håndværkere ofte kunne flere forskellige
håndværk, uden at de altid derfor behøvede at rage uklar med
andre håndværkeres lav - selv om det også skete tit.

Lys i værkstedet morgen og aften
Der blev sat kakkelovne op i møllens værelser. Lys har været en
nødvendighed i vinterhalvåret, når der skulle arbejdes morgen
og aften med. Rasmus Glarmester i Helsingør havde sat vinduer
i bygningen, og Hans Wulff Hammersmed fik betaling for 28 kg
talg og lys, som han “har modtaget for om morgen og aften at
kunne arbejde på det små arbejde til de store vinfade”.
Senere leveres igen talg og lys ud til møllen, “som ham
mersmeden bruger aftenen og morgenen til noget arbejde til de
store vinfade og andet småt arbejde”. Der må have været krav
om hurtig levering af de vinfade, når smeden skulle arbejde
både om morgenen og om aftenen ved tællelys. 1 hvert fald kan
vi forestille os en vis travlhed i værkstedet hele dagen.
I oktober 1607 modtager hammersmeden igen talg og lys til
aftenarbejde, og senere hører vi igen, at smeden køber 16 kg talg
til lys, så han stadig kan arbejde morgen og aften med “allehånde
småt arbejde”.
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Carsten Kock i Helsingør sælger (1606) noget stangstål og 3
potter lisseboett-olie (lisabon-) samt 3 “leddige” øltønder, der
skal bruges til “noget redskab i Hammermøllen og til jernbånd
til vinfade og til baljer til at bærer stenkul med ud til smeden”.
De sidste baljer blev brugt til at transportere stenkul til Ham
mermøllen fra Hammermøllens bro, hvor færgemændene lan
dede dem. Det har med garanti ikke været noget let arbejde.

Hammersmeden i den store smedje og mestersvenden i
den lille smedje
Ambolten under den store hammer blev forbedret med stål, og
det skete ret tit. Også amboltene i den lille smedje blev forbed
ret. Der tales både om en stor hammer og en lille hammer. I
1602 arbejdes der på endnu en ambolt i den lille smedje, som er
mestersvendens arbejdsplads, så vi går ud fra, at hammersme
den selv tager sig af den store smedje. Begge smede har haft
hjælp af de mange svende og den ene dreng. Råstof til Ham
mermøllen var stangjern, (som byens isenkræmmere som f.eks.
Carsten Kock kunne levere), det, som kunne købes i toldboden
og endelig det, som kom fra Jernkompagniet i Norge og blev
sejlet direkte til reden ved Hellebæk. Der fremstilles sigter og
skrotmejsler, som dagligt bruges i smedjen. Skrotmejsler bruges
ved hamrene. Tre forme er forarbejdet, to i den store smedje og
en i den lille smedje, brugt til hver bælgs udblæsning.
I 1605 belægges en stor ambolt med stål, og den bearbejdes af
alle svendene i Hammermøllen. Det er den, kobberet skal slås
ud på. Store jernformc beslås, i hvilke det brede tagkobber bliver
støbt. Formene skal bruges i Kobbermøllcn, hvor tagkobberet
bliver støbt. Der forarbejdes en stor vandhammer og en bælg til
Kobbermøllcn. Så laves der ringe til hammerskafter, der hæver
armen til den store hammer i begge møllerne. Hammermøllcns
egne ambolte repareres i det uendelige der, hvor mester og me
stersvendene arbejder.
I 1606 sættes der nye, dobbelte blæsebælge ind. Foruden de to
smedjer havde nagelsmcden og klejnsmeden hver deres værk
sted, og endvidere var der et filekammer og en lille “hammer
hytte”. Da den lille smedje fik fornyet sit “hængeværk” med to
nye jern på en længde af ca. 1,20 m, hed det, at “vandet falder
af og i hjulene”. Heraf kan vi måske slutte, at der har været tale
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om et vandhjul, hvor vandet løber ind midt på paddelbladene.
Det vil sige, at det hverken var et underfalds- eller et overfalds
hjul, men et brystfaldshjul.
Der er endnu i dag bevaret som tidligere nævnt den meget
lange omløbskanal til det sted, hvor møllerne og de mange min
dre bygninger lå. Sandsynligheden taler for, at det var den lange
dæmning, som var opsat af jord og tørv med udløb ved den op
stemmede sø ned til Kongens Mølle, (side 53)

Boretøjet i den træbyggede boremølle
I 1603 støbes der 24 "scheiben” (skiver) til den træbyggede boremøllc ved Hammermøllen, på hvilken værket går frem og
tilbage. Denne oplysning er vigtig, fordi den fortæller noget
om den særlige boremølle til udboring af kanonerne: Den har
været vandret og ikke lodret. Det sidste var det almindelige i
1700-årcne, men begge typer boreværker krævede meget kraf
tigt maskineri. Fire ringe forarbejdes over to ruller, hvorpå de
støbte stykker bringes til borevægten, og endnu en firkantet hul
se forarbejdes til boretøjet, hvori borestangen stødes ud af den
støbte kanon.
To store ambolte, som bliver brugt under den store hammer,
forbedres. En kran beslås; den bruger man i smedjen, når van

Boretøjel var et af de
vigtigste værktøjer i Ham
mcrmøllen. Fra Gelhuset i
Helsingør blev kanonerne
fragtet til Hammermøllen
for at blive udboret "i borebænken der gar frem og
tilbage ", som det hedder.

skeligt arbejde cr i gang og der gåes til og fra ilden. Et specielt
arbejde det år kræver kran ved bearbejdning af to store kanoner.
Til det boretøj, hvorpå pistoler og andre løb blev boret og fær
diggjort, blev der fremstillet 19 tappe, hvormed man overskar
løbene, og 24 bårer af jern og stål, hvorpå rørene bliver kørt,
samt 4 forhamre, store og små. Dertil 62 forskellige instrumen
ter med forskellige funktioner.
Det cr kolossalt, som værktøjet slides i sådan en sværindustri.
Hammersmedens værktøj skal hele tiden repareres og fornys.
Blandt fornyelserne dette år er skrotmejsler i den lille smedje, og
ligeledes forhamre, og der forarbejdes 28 tænger til begge smed
jer. Én ny form laves i den store smedje, hvor blæsebælgen går,
og der arbejdes med nagler til hylder og gulve. Som vi har hørt,
var det Paul Skomager, der lavede, de to blæsebælge.
Ved boretøjet, hvor de store stykker blev boret, var man også
nødt til at forlænge de store kernstænger, da stykkerne (kano
nerne) var blevet længere. Det gjaldt især ved produktionen af
slangerne, de langkoppige, som var de længste kanontyper.
Udboringen af kanonerne har rotgieteren selv været med til
- det var jo det afsluttende arbejde, inden kanonen, når den var
filet ren m.m., skulle afprøves. Vi får at vide, at “ rotgieter Hans
Kemmer har to gange været på Hammermøllen og boret styk
ker, den ene gang 23 halve kartover, den anden gang 6 halve
kartover”.
1 oktober 1607 bliver 13 stænger stål smedet til redskaber, som
var bestilt til den Nye Melmølle i København. Måneden efter ar
bejdede hammersmeden igen på en ambolt, som fire år tidligere
var leveret til Akershus, men som nu var gået i stykker igen. Det
har virkelig været specialister, der skulle til, siden den har skullet
transporteres hele vejen tilbage for at blive repareret.

o

Arets gang i Hammermøllen de følgende år
I året 1610 var beholdningen af jern på 11.130 kg. Regnskabet
over dette stod hammersmeden, Hans Wulff, selv til ansvar for
over for kongen. Det blev underskrevet af Casper Mildcnitz.
Året efter, 1611, købes og forarbejdes endnu større mængder
jern på Hammermøllen, nemlig omkring 39.695 kg - til en vær
di af mere end 3.000 daler, idet prisen pr. 159 kg var på 12 daler.
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De mange skytslader, der
produceredes pd Kron
borgs Arkeli, blev beslået
pa Hammermollen. Tom
meren pa Kongens Molle
var forpligtiget til at
udfore det nodvendige ar
bejde pa laderne (detalje
fra side W-.W).

Det halve afjernet beskrives som dansk jern, og den øvrige del
har vore svenske naboer på trods af krigsudbruddet solgt til os.
Blæsebælgene må konstant repareres på grund af de høje var
megrader, og der købes 10 huder til nye blæsebælge hos Carl
Skomager i Helsingør. Skindene bereder han selv for Vi daler og
1 Vi gode skilling. Bælgemageren Hans Saldtzman ordner 2 slidte
blæsebælge og sidenhen 4 dobbelte bælge på Hammermøllen.
Som i årene forinden blev der arbejdet ved dobbelte blæsebælge.
Spørgsmålet er, om disse er regnet med i det antal på 9 faste blæ
sebælge, der hørte til smedjerne.
Murermester Peter Veiger arbejder med sit selskab (“selv
fjerde”) med “grundvolden og røsteværket ved den mølle som
kobberstykkerne bliver boret i”, og borebænken far 10 nye jern
bolte og en ny jernplade. Igen far vi at vide, at boremøllen var
en særlig bygning. Niels Rcbslar laver 30 meter reb til Hammer
møllens kran.
Så kommer pludselig nagelsmedens esse (“nagelsmedens ild”)
ind i billedet, idet der til den anskaffes 1 ny ambolt, 2 jernstøt
ter og 4 nye nagletuder. Den lille hammeraksel bliver forbedret

med 2 store jernbånd, og under den store hammer lægges der
1 jernplade “som vellcn går ud”, og der skal en ny ring om den
store vellc, 12 jernkiler til at fæste tappen med i den store velle
og en ny jernring omkring den store hammerblok; desuden 5
nye jernforme, der bruges i “ilden” og 5 nye forhamre. Vellen er
antagelig den store aksel fra møllehjulet.
Der skal vedligeholdes og udbedres på broerne ved Ham
mermøllen, hvor seks tømrere fortsat arbejder. Murermester
Peter Veiger arbejder sammen med flere andre murermestre og
arbejdsfolk på at opmure slusen. De samme håndværkere laver
også “adskilligt arbejde” i hammersmedens stue og stegerset.
Hans Hessle tømmermand og hans svend har arbejdet med
boreværket, hvor kobberstykkerne bores, og også med “skøtla
derne”, altså laderne. I værkstæderne var man helt selvforsynen
de med værktøj. Alle hamre, mejsler, ambolte, bælge ved ilden,
sakse til at klippe plader med osv. blev fremstillet på stedet.
Morten Otte Murmester “selv fjerde” murede en skorsten,
som var nedbrudt, og Niels Vedbo skibstømmermand tætnede
den store sluse og den store rende, der “bringer vandet ind i møl
len”. Af Claus Rolufsen i Helsingør købes der tømmer, dæler og
lægter, som bliver brugt på “adskillige steder hvor fornøden gø
res” af Carsten v. Flensborg Tømmermand. Forskellige borgere
i Helsingør er leveringsdygtige i køkkenfedt, huder, lisabonolie,
gullandsk tjære, tagsten og stål. Vigtig er fremstillingen af de
store bor, som bliver “stærkt forstålet” og far den rette bredde til
udboringen af kartoverne.
Murermesteren Peter Vejer er i gang med et større arbejde
her på Hammermøllen, for hvilket han far 190 daler. Værktøjet
fornyes atter både i den store smedje, hvor hammersmeden ar
bejder, og den lille smedje, hvor mestersmeden arbejder. Men
der bliver også lavet værktøj til andre møller.
Den 31. oktober 1622 bliver der bygget en ny Hammermølle i
Skåne. Kongen har bevilget, “at Laxmand Gyldenstjerne til Biersgaard, landsdommer i Skåne, at kongens folk på Hammcrmøllen
i Helsingør skal lade smede stort redskab til den hammermølle,
som han selv vil lade opsætte på sit gods. Hammerskriver Bart
holomeus Haagensen skal derfor sørge for, at der bliver smedet
redskaber dertil. Dog skal Laxmand Gyldenstjerne selv lægge
jern til og betale kongen for den umage og udgifterne dertil”.
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Kongens personalepleje
Ligesom for kongens øvrige ansatte var der plads i hospitalet i
Helsingør for folkene i smedjen, hvis de havde behov for det på
grund af alder eller skrøbelighed.
Kongen havde den 16. oktober 1614 bevilliget, at Galle Meyer,
smedesvend på Hammermøllen, på grund af alderdom og skrø
belighed måtte komme ind i hospitalet i Helsingør, og “hospita
lets forstander Peder Svendsen skal indtage ham heri og skaffe
ham underholdning og anden nødtørftighed lige med andre ho
spitalslemmer”.
Særlig omhu var der for en søn af hammersmed Casper Fincke. I 1628 reserveres der plads i Sorø skole, når der bliver plads
ledig, hvor han skal sættes under disciplin, og læreren skal for
holde sig til ham som til de andre skolebørn. De andre skolebørn
var kongens egne og adelens.

Byens kræmmere og Hammermøllen
Byens kræmmere var storleverandører til Gethusct og møllerne.
De solgte først og fremmest stangjern, søm, stål og file, spigre,
lægtesøm og stålstænger og var leveringsdygtige i arbejde med
bryggepandcr og blæsebælge.
Da Anne, Direk Pipers kone døde i 1606, gik vurderingsmændene i gang med det efterladte gods efter hendes og tidligere
afdøde mand Didrik Pipers kræmmerbod i Stengade. Ved en
kræmmerbod forstod man dengang ikke nogen helt almindelig
købmandshandel, som vi kender den i dag. Annes kræmmerbod
er et eksempel på, hvordan byens øvrige kræmmerboder så ud.
Her var alt fra klæde til større forråd af hamp, hør, salt, stang
jern, tjære, smør, korn, boghvede, kanariefuglefrø, tobakspiber
(hvormed tobaksrygningen for første gang kan dokumenteres
her i landet) og dernæst vin og mjød, brændevin m.m.
I kælderen under butikken i Stengaden stod der fade med
osmundjern (dvs. jern i klumper), beg, tjære samt 8 hellebar
der og en stormhat, 74 lange spidser m.m. Foruden de mange
klædestoffer og sytilbehør var der det egentlige isenkram: spejle,
lysestager, engelske og hollandske knive, huggejern, kobberha
ner. Et større lager af diverse våben var der også: skotske pisto
ler, bimse-knive, dvs. knive fra Bøhmen, stødkårder, punderter
/»vcha
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(dolke) og klinger til dolke og knive. Endvidere skomagerknive,
barbertænger, tappebor og klædeskoste, messingtrisser, mes
singklokker, messingmortere. Der var også elefantben (elfen
ben) og jern til at stikke under hestehove samt sporer.
Hammersmede på Hammermøllen ved Hellebæk:

Jonas von Saltzen............................................................ 1599 -1602
Hans WiilfF...................................................................... 1602-1611

Jochim Soell.................................................................... 1611-1612
Christoffer Baars............................................................. 1612 -1622

Casper Fincke.................................................................. 1622 -1630

Claus Jacobsen................................................................ 1630 -1639
Adam Mosel.................................................................... 1640 -1643
Jørgen Gyntzel................................................................ 1644 - ?

Den første hammersmed, Jonas v. Saltzen 1599-1602
I 1599 var de første folk blevet ansat i Hellebæk. Den 31. januar
ansattes af kongen Jonas v. Saltzen som smed på Hammcrmøllen og sammen med ham 5 svende, en mestersvend og en dreng.
Hans v. Saltzen ansættelse som hammersmed varede imidlertid
kun til 1602, hvor han døde i foråret, og enken, Kirstine Jørgensdatter, måtte indkassere hans sidste månedsløn.

Den anden hammersmed, Hans Wulff 1602-1611
Hans Wulff Hammersmed (ikke at forveksle med Hans Wulff
Entfclder rotgieter) blev derefter ansat den 18. juli 1602. Det var
hans job at forestå Hammermøllens drift under arkelimester
Casper Mildenitz’ opsyn. Hammersmeden har antagelig haft sin
bolig på Hammcrmøllen, idet møllen er indrettet med stue og
jernkakkelovn og kakler. Han fik den daglige ledelse af Ham
mermøllen, og til hjælp havde han i smedjerne år 1606 en me
stersvend, 9 svende og en dreng.
Hammermøllens besætning bestod to år senere af Ham
mersmeden Hans Wulff, en mestersvend og 5 svende plus en
dreng samt æseldriveren og ham, der “løfter og letter”. I 1610 er
arbejdsstyrken den samme, dog er man ved årets udgang oppe
på 11 svende. Hammersmeden Hans Wulff' fik løn til den 29.

oktober 1611, hvor han døde, og Jochim Soell Hammersmed
ansattes som ny smed.

Den tredje hammersmed, Jochim Soell 1611-1612
Soell fik bestalling den 4. november 1611, og han fik 130 daler
i årlig pension og som forgængeren 10 daler til dækning af talg
til lys og fedt til aksler og blæsebælge. Smedesvendenes antal er
som ved forrige års slutning 11 stykker plus en mestersvend og
en dreng. Der bliver dog i løbet af året to svende mindre igen.
Jochim Soell fortsætter produktionen af jern til kongens behov
indtil den 30. april 1612, men dør først året efter.

Den^erde hammersmed, Christoffer Baars 1612-1622
Der handles åbenbart konsekvent, for allerede dagen efter, den
1. maj, 1612 blev en ny hammersmed antaget. Hans navn var
Christoffer Baars. 11614 var antallet af svende det højeste antal,
Hammermøllen endnu havde haft, nemlig 12 plus hammersme
den, mestersvenden og en dreng samt en æseldriver og ham, der
“løfter og letter”. Christoffer Baars havde i 1609 i Københavns
Vestre Kvarter en bod, hvoraf han betalte 8 skilling i afgift. I
Helsingør havde han en del ejendomme. Ifølge Helsingørs Skat
tebog for 1630 måtte han betale 2 daler og 1 mark for 9 boliger,
han ejede “fra den Røde Port og på den højre hånd ind ad Set.
Annagade”. Rødeport var Lappeporten mod nord i byen, hvil
ket passer med, at han ejede en ejendom i Set. Annagade. Sidste
gang, vi hører om mester Baars, er, da han far løn for tiden fra
den 1. august 1621 til den 30. april 1622, hvor han fratræder stil
lingen.

Klejnsmed på Kronborgs Arkeli Casper Fincke 16121622
Mest berømt i eftertiden blandt personalet i værkerne er uden
sammenligning den indvandrede klejnsmed og senere hammer
smed Casper Fincke. Han var født ca. 1584 i Zaclev i Bøhmen.
Sammen med sin bror indvandrede han til Danmark og bosatte
sig i Helsingør. For lige at gøre det lidt forvirrende, hed brode
ren også Casper, men han blev skrædder for de kongelige børn.
KiewsmcA
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Trolden med hammer,
passer, vinkel og briller?
Casper Finckes detaljer
i Koskilde Domkirkes
gitterværk ved kongens
kapel.

Vi skal ikke skrive deres biografier, men vil dog omtale klejn
smeden Casper og hans tid ved Kronborgs Arkeli og senere som
hammersmed på Hammermøllcn og det arbejde, han udførte,
men også omtale hans tid som oldermand for smedelavet i Hel
singør og borger samme sted til hans død i Helsingør i 1655. Før
ste gang, vi hører om den tjekkiske klejnsmed, er i 1610, hvor
han som ansat ved Arkeliet modtog 3 måneders besoldning og
kostpenge, i alt 21 daler. Han fik altså 7 daler om måneden. Året

efter fik han løn for 9 måneder, og han havde faet en dreng hos
sig, som blev betalt med 4 daler om måneden.
Casper Fincke må have løst borgerskab i Helsingør allerede i
1612, da vi hører om ham som 28-årig. 11614 havde Fincke arbej
det på en vandkunst til Frederiksborg, og han havde dertil haft
hjælp af en svend ved navn Morten Franck. Han fik lov at be
holde svenden til mere arbejde, som han skulle udføre for Frede
riksborg. Hopmanden Valentin Sverin sørgede for udbetalingen.
I et år eller måske i tre år må vandkumme og rør have stået
klar på Frederiksborg og ventet på den endelige udformning,
for i 1616 skal Fincke igen bruge stål til endnu en vandbrønd,
som han arbejder på. Det kan dog også være den, der kommer
til at stå i Lundehaven. Lundehavens vandkunst hører vi imid
lertid først om i 1634. Det er derfor uklart, hvem der var mester
for den. Casper Fincke var hos Carsten Kræmmer for at udtage
2 stænger stål til vandbrønden. Carsten Kræmmer støder vi på
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Gitteret fra 1616 over
ringrendingsporten på
Urederiksborg. Bemærk
de to spyddragere pa hver
side af Christian 4.s kro
nede, forgyldte navnetræk.
Gitteret er endnu i dag
det originale, mens selve
porten er en erstatning
fra 1746.

igennem mange år, hvor han var leverandør til kongens værker
og Arkeliet på Kronborg. Fincke kaldes også for blytækker, da
han arbejdede med nogle bly vægte for kongen. De skulle bruges
til det store sejerværk på Frederiksborg. Fincke havde en svend
og nu også en dreng hos sig de følgende år. Klejnsmed, blytæk
ker og urmager - datidens håndværkere var alsidige.
Sejerværket i Skt. Olai kirketårn, som Fincke i 1614 forarbej
dede for 27 mark og 12 skilling, findes ikke mere.

Gitteret til ringrendingsporten på Frederiksborg Slot
I 1616 er Otto Siøge adelburs på Kronborg og Christoffer
Schvencks arkelimester der. I regnskaberne optræder klejnsmed
Fincke lige efter, idet han havde en af de højere civile poster på
Kronborgs Arkeli. Året efter køber Fincke dansk stangjern hos
Niels Madsen i Helsingør. Det skulle han bruge til et “gadevcrck”
for nogle vinduer i kirken på Frederiksborg. Senere på året kø
ber han stangjern hos Johan Kock, en anden af Helsingørs køb
mænd. Og endnu en gang må han i byen for at købe stangjern,
som han skal bruge til et gitterværk, han har lavet for kongen til
Frederiksborg. Det er antagelig starten på det fornemme gitter
på den såkaldte ringrendebane eller karusselplads, som formo
des opført til fejring af Kalmarkrigens succesrige afslutning samt
til markering af kongens ægteskab med Kirstine Munk.Q5

Men det var ikke kun gitterværker og kunstneriske ornamen
ter, Fincke arbejdede med: også de grove feltlader til notslanger
skulle beslås og fortinnes. Året efter var han i gang med blytæk
ning, og han havde lagt bly over klokkerne på det store tårn på
Kronborg.
Et af de helt store kunstneriske arbejder for kongen var Ca
sper Fincke i gang med den 6. juni 1618. I kongens skrivekalendcr står: “blev et gitterværk til en begravelse i Roskilde fortinget
med Casper Fincke, og skal han have for hver skippund 200 da
ler, eftersom kontrakten videre formelder, og har han faet på
hånden 20 daler”. Yderligere udbetales 100 daler og senere 400
daler. Kongen påbegyndte efter Kalmarkrigens afslutning byg
geriet af sit kapel i Roskilde Domkirke. Alt, hvad der i dag er
tilbage af det af kongen planlagte kapel, er selve bygningen med
Danmarks på den tid videst spændende hvælving - og så Casper
Finckes fornemme smedejernsgitre.
I 1620 er arbejdet knapt så kunstnerisk. Fincke beslår 5 gam
le kartovelader, som senere anstryges af Peder Maler, der gav
træet sort farve og jernet rødt. Det har set meget farverigt og
respektindgydende ud, når laderne med deres respektive skyts
stod på Kronborgs volde. Endnu 4 lader fik samme behandling,
og året efter skulle 6 gamle feltlader beslås og males. Da Fincke
fratræder som arkelismed, far han 24 daler pr. måned i løn samt
kostpenge.

Den femte hammersmed, Casper Fincke 1622-1631
Philipi Jacobidag 1622 (1. maj) bliver Fincke antaget i mester Baars* sted som smed i Hammermøllcn. Hermed flytter han fra
Kronborgs Arkcli ud til møllen. Hans pension og besolding er
fastsat for to år frem i tiden - “efter som Hans Majestæt ham
nådigst årligen har bevilget 180 daler i pension og 20 daler til fedt
og lys”. Daleren beregnes til 96 skilling; det er altså rigsdaler,
og betalingen sker efter den ordning, der er indført på Bremerholm, hvor hver måned regnes til 28 dage.
I 1624 har Casper Fincke arbejdet på 1 jerngalleri eller sprin
kelværk uden for majestætens gemak, men han smedede også
det år mindre, helt simple sager som 1 stor jernbolt, 1 stor jer
nesse, søm, lange jernstænger og andet jernværk samt jern til
den store krone i den store sal på Kronborg.
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1 1624 sendte Casper
Fincke et jernværk eller
sprinkelværk, der skulle
bruges uden for majestæ
tens gemak på Frede
riksborg Slot. Herses
kirkevinduet i Frederiks
borg Slotskirke.

I et brev fra den 15. januar 1625 til skriveren på Hammermøl
len anmodes Casper Fincke om at fremstille 40 vinder (hejsevær
ker) efter hosliggende fortegnelses indhold. Hvis Casper Fincke
ikke havde svende, skulle han antage så mange, at de i en hast
kunne lave vinderne.
Året efter tilstår kongen Casper Fincke tillige landgildemelet
af Kongens Mølle, imod at han holder hovedlåsene og låse på
postvognene samt udfører andet fornødent arbejde på Kronborg
og Frederiksborg med underliggende ladegårde.97 1 1632 var an
tallet af postvogne på København, Kronborg og Frederiksborg
Slot i alt 5, så det var ikke et stort arbejde, han havde her, men
dog ansvarsfuldt med den kongelige post.
/
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Frederik Urne skal i november 1628 straks lade det jern, som
Casper Fincke udtager som tjenligt blandt det, der ligger på Fre
deriksborg Slot, føre til Hammermøllen.QS
Sine kunstneriske færdigheder fik Fincke brug for nogle dage
senere, hvor han skulle gøre to tegninger færdige, og dagen
derefter skulle lensmand Frederik Urne skaffe Fincke så mange
trækul (tegneredskaber), som han behøvede til dette arbejde.
Kongen skriver nu fra Rosenborg. Sandsynligvis er der tale om
(forlæg til) de to smedede jernværker foroven på Frederiksborgs
kongefløjs nordlige karnapper.^

Casper Fincke og smedenes lav i Helsingør
Casper Fincke var borger i Helsingør. Her havde han sin familie,
sin gård og sit embede på Kronborg og i Hellebæk. Dernæst tog
han aktivt del i byens liv og var et fremtrædende medlem af by
ens smedelav, som han i flere perioder var oldermand for. 11613
havde kongen forbudt alle håndværkslav, men året før Fincke
blev udnævnt til hammersmed, havde kongen lempet betydeligt
på sine egne bestemmelser, og lavene havde skruet priserne kraf
tigt op på deres varer. Men nu blev der bl.a. udstedt nye skråer
for de allerfleste lav i Helsingør. 1 løbet af 1620’erne opstod der
stridigheder om adskillige emner inden for smedelavet, og dette
fik indflydelse på alle de helsingørskc lavs stilling. Her lærer vi
Fincke at kende som borger og principfast håndværksmester,
der end ikke slår sig til tåls med en dom fra landstinget.
Flere uoverensstemmelser i lavet førte til, at Casper Fincke
uden stævning sammen med “mcstcndelen af smedene” kom
ind på Helsingørs rådstue for at tale et par ord med myndighe
derne. Der var klaget over smedenes oldermand, Henrik Diincker, til borgmester og råd. Fincke og mestrene mødte imidlertid
stor modstand fra smedelavets bisidder (dvs. den borgmester el
ler rådmand, der var valgt til at overvære vedkommende lavs
møder), rådmand Iver Petersen. Efter en del diskussion var Cas
per Fincke blevet så fortørnet over Iver Petersens optræden, at
han spurgte ham, om han ikke var partisk. “Det skal l mig over
bevise” svarede Iver Petersen nu. Casper Fincke gentogt sine ord
nogle gange, og Iver Petersen svarede, at Fincke “løj ham det
på som en skælm og ingen ærlig mand”. I 1600-tallet var det at
kalde én for en skælm (eller en bønhase) noget nær det værste,
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Helsingør Smedelavs Segl
1603.

Seddel fondet bag epi
tafium i Skt. Olai Kirke
med Casper Finckes navn.

man kunne gøre. Casper Fincke ville da også have rådmanden til
at tage ordene tilbage, men Iver Petersen svarede, at “han måtte
lade det indskrive i bøgerne, om han vilde”. Herefter lod de an
dre smede Casper Fincke forstå, at hvis han lod slige ord sidde
på sig, ville svendene ikke arbejde hos ham. Fincke forlangte, at
Iver Petersens ord blev ført til protokols, hvilket skriveren dog
ikke turde uden højere ordre. Imidlertid blev udtalelsen indført,
og Casper Fincke anlagde sag mod Iver Petersen for den fornær
mende udtalelse. Herefter fremlagde han bevis for, at lavene i
Helsingør havde ulovlige vedtægter, som langt fra var i overens
stemmelse med kongens anordninger. 1 det hele taget var der
ikke ret mange af de helsingørske lav, hvis vedtægter kunne tåle
at blive sammenholdt med den kongelige anordning. Imidler
tid rådførte smedene sig med de andre lav. Flere af de zünftige
lavs allervigtigste bestemmelser blev draget i tvivl. Kongens for
ordning gav således ikke lavene myndighed til at opretholde et
krav om ægte fødsel - et krav, som smedelavet havde håndhæCasper Fincke og smedenes lav i Heisinger
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Ophænget til lysekronerne
i Skt. Ola i Kirke erfrem
stillet af Casper Fincke.
Her ses som andre steder
hans mærke, en hammer,
som indgår i dekoratio
nerne.

vct. I stedet for at dømmes af den lokale øvrighed ønskede de
geschenkte eller zünftige lav at stå under lavenes domstol og at
dømmes efter disses internationale, zünftige vedtægter.
Imidlertid havde det være klogt af Casper Fincke, om han hav
de slået sig til ro med den følgende landstingsdom, der udtalte,
at ingen af parterne burde lide noget til deres æres forklejning
for de “forfløjne ord”. Men Fincke var stædig. Han appellerede
nu til herredagen, hvor sagen blev afgjort den 17. maj 1636. En
lille sejr vandt han nok, idet rådmand Iver Petersen blev dømt til
at gøre sin undskyldning først, da “han fast ubetænkelig havde
angreben”. Men dommen indeholdt en for de hclsingørske lav
meget ubehagelig tilføjelse, idet den udtalte, at lavet ikke havde
ret til “håndværk at lægge, som ikke det, men borgmester og råd
vedkommer”. Med hensyn til de ulovlige skråer skulle lavene
såvel som borgmester og råd, der havde samtykket i disse, stå
kongen til rette. Derefter fik lensmand Frederik Urne ordre til
at rejse tiltale mod borgmester og råd i Helsingør. De stævnedes
for ridefogeden, men kongen blev formildet og tilgav. Kontro
verserne var dog langt fra afsluttet.
I 1631 havde Casper Fincke været indblandet i en anden sag
i lavet. Urmagerfaget var, som vi tidligere har set, også en del
af smedehåndværket, og sejermager Hans Metzger, som Casper
Fincke er mester for, anklages for at have stjålet rosenobler af
toldkistcn på toldboden. Nøgler til samme kiste havde Casper

Finckc forfærdigct. Mctzgcr var en “stor urmager”. 1 1627 lavede
han et sejerværk til Christian 4. til en vogn, og i 1629 blev han
antaget til i 10 år at vedligeholde sejerværket i Skt. Olai Kirke
i Helsingør. Men Casper Finckc havde mistanke til ham, skønt
han senere blev ham gunstig stemt, og han erklæres til sidst for
en ærlig lavsbroder, der kunne fordre “håndwerksgebrauch”s vende.

Kongens klejnsmed Casper Fincke 1631-1655
Den 1. maj 1630 fratræder Casper Fincke stillingen som ham
mersmed på Hammermøllcn, og en ny må til. Året efter far
Fincke bestalling som klejnsmed, nu i København, Frederiks
borg og Kronborg len med en årlig besoldning på 100 daler og
den sædvanlige hofklædning samt en tjener. Som naturalieløn
havde han desuden landgildcmelet, som han senere konverte
rer til en årlig skipperkost - dvs. 6^2 lispund 2 skålpund flæsk, 1
okse, 81 lispund 2 skålpund kød, 4 tønder sild, ’/z tønde 12 skål
pund torsk, 3V2 lispund 5 skålpund bergefisk, 7 lispund 6 skål
pund smør, 1 ’/z fjerding '/z otting '/z ottingkar gryn, 1 otting 1 %
ottingkar ærter, lO’/z tønder 3 fjerdingkar malt samt 1314 skål
pund humle, som årligt gives ham af Provianthuset. Det kan
sammenlignes med, at smeden på Brcmerholm, Hans Ulrikscn
Svitser, der i 1638 blev udnævnt til mester i Den Store Smedje,
fik løn som sin forgænger, dvs. 200 daler og 40 daler til husleje,
foruden klæder og genant. Senere, i 1649, forhøjes hans løn til
340 daler. Den almindelige smedemesterløn på Bremerholm var
altså dobbelt så høj som lønnen til smedemesteren i Hellebæk.
Men med udnævnelsen af Casper Finckc til kongelig klejn
smed fulgte imidlertid en ny betalingsmåde for særlige arbejder.
1 1631 fremgår det, at tolderne skal forstrække Casper Fincke
med 300 daler, som han derefter arbejder af gennem leverede
arbejder. Kongen pointerer, at tolderne skal tage skødet på Finckes hus til sig, indtil han har udført arbejde for det udbetalte
beløb. Så kongen har ikke helt stolet på, at han udførte arbejdet
til tiden.
1 1632 betegnes han i sundtoldsregnskaberne stadig som me
ster Casper Fincke, smed på Hammermøllen, og han far 100 da
ler i besoldning og klædning for et år. Året efter far han udbetalt
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hele 1.360 daler, hvilket er det halve af skriveren Jens Thomsens
løn på 2.700 daler.
Samme år noteres det på Frederiksborg, at Casper Fincke har
faet lys til at udføre det arbejde “at slå hængsler og lås på den
dør i kirken, som liget skal sættes udi”. Liget var Christian 4.s
afdøde unge datter Anna Cathrine (1618-33). Hun var forlovet
med rigshofmester Frants Rantzau, der under ulykkelige om
stændigheder omkom i Rosenborgs voldgrav. Blot 10 måneder
derefter døde den kun 15-årige prinsesse - hvilket har affødt den
antagelse, at hun døde af sorg og græmmelse.

Datidens grill
I vinteren 1633-34 udførte Casper Fincke, hvad der i samtiden
blev betragtet som et af hans store hovedværker.101 1 samarbe
jde med kongen udvikledes et stegeværk, der kunne vende tre
eller fire snese stege ad gangen: “Dann an der Mawren ist ein
Eysen=werck einem Gitter gleich in vier Theil abgetheilet unten
mit starcken eysern Rösten das Holtz darauf zulegen versehen,
an diesem Werck ist ein grosser Auffstendcr mit 5 eysern Rädern
hingesetzet an deren jedem ein Braatspeiss welche von eine,
grossen Rade durch einen menchen gckchret werden. Eben so
ein Auffstcdener siebet an der anderen Seiten des Wercks das
also zehen Bratspeisse durch zween menchen können regieret
werden”. (Således er der på muren et jernværk ligesom et gitter
delt i fire dele med stærke jernriste forneden til at lægge brændet
på. 1 dette værk er der en stor opstander med 5 jernhjul og på
hvert af disse et stegespid, som ved et stort hjul bliver drejet af et
menneske. En opstander af samme slags ses på den anden siden
af værket, så 10 stegespid altså kan håndteres af to mennesker).
Casper Fincke fik i 1643 bestilling på endnu en stegevender til
kongen. Kongen var utålmodig. “Hvis han ikke snart er færdig
med den, må han tage den ud af bradtkøkkenet på Frederiks
borg”, skrev han. Endelig skal Casper Fincke sende stegevenderen til Glücksborg, hvor kongen bor.10’
Casper Fincke har efter kongens befaling forfærdiget 2 store
“jernrøste”, som efter bevis fra vejerboden i Helsingør vejer om
kring 316 kg, og givet rotgieteren (Meier) i Helsingør dem. Lens
manden skal underskrive regnskabet for dette arbejde og for de
andre arbejder, som Casper Fincke har udført i hans len.
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/ samarbejde med kongen
ndviklede Casper Fineke
et stegevark, der kunne
vende tre ellerfire snese
Stege ad gangen (60so
stykker). Stegewvrket her
/indes pd Seba Slot eg
er nak det, sinn kannner
Casper Fineke ag kongens
opfindebe normest.

Casper Finckes mange arbejder
Brylluppet i 1634 mellem den udvalgte prins Christian og hans
prinsesse, Magdalena Sibylla af Sachsen, var den største og dy
reste fest nogensinde i Danmark. Til selve denne enestående fest
leverede Casper Fincke 12 par kokkeskeer, 6 kødøkser samt 6
store riste, hver 2 alen lang og 1 Vz alen bred. I tilknytning til bryl
luppet fejrede kongen også sin datter Sophie Elisabeths (1619-57)
bryllup med Christian Pentz (1601-51), amtmand i Rendsborg
og guvernør i Gluckstadt. Til den lejlighed bidrog Casper Fincke
med beslag til to skrin og to kister med initialerne S E. I afskrif
ten i kongens egne breve er anbragt en krone over bogstaverne.
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Pengeblok i Set. Mariæ
Kirke skænket 1636 af
Casper Fincke, hvis initia
ler CF ses indfældet i blok
kens nedre halvdel. Over
blokken stod tidligere et
tysk vers med opfordring
til vandringsmanden om
at give.

Men Fincke havde også andre arbejdsgivere end kongen. En
række smedejernsgitre til adelige blev udført i årene 1634-50, i alt
seks gitre. Mange er bevaret til i dag. Når kongen i disse år ikke
har de store ordrer til Casper Fincke, skyldes det måske travlhed
omkring genopførelsen af Kronborg, der siden branden i 1629
havde stået som en ruin, hvor kun kirken var gået fri af ilden.
Sandsynligvis også den dårlige økonomi i midten af 1630’erne.
Året efter fremstillede Fincke en pengeblok til sin egen kirke,
Set. Mariæ Kirke i Helsingør (1636). Den står i dag nær indgangs
døren til kirken. Den er udstyret med mange smukt udførte
sømhoveder, der oprindeligt har været forgyldte, og bogstaver
ne CF, der var malet røde. Til denne pengeblok til de fattige i
sognet havde Fincke udtænkt en særlig lås med en kode: Adgang
til pengene fik man kun, når man kendte den rette kombination
af tryk på de forgyldte sømhoveder.
Casper Fincke fik i 1647 udbetalt 59 rigsdaler for arbejde ud
ført i et kildehus, som kongen fik opført ved Skt. Helenes kilde
ved Tisvilde. Man valfartede stadig til kilden, hvis vand man til
lagde undergørende virkning. I øvrigt havde kongen selv bedt
lægerne om at give en vurdering af vandet fra kilden.102
Det arbejde, Fincke have udført, var 4 badekar med jerngjor
de samt en stor firkantet kedel af kobber til 2 tønder vand i kongens badstue i kildehuset.
Ind imellem er der ganske almindelige reparationer - som
f.eks. af den lange hovednøgle til hvælvingen på Frederiksborg
Slot i 1639. I samme brev til Frederik Urne, hvor den omtales,
CaspcfJ-uickcs mange arbejdet
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Casper Fincke fremstillede
jerngjorde til badekar på
Kobbermøllen, og de kan
have set ud som dette.
11^35 blev der leveret
et badekar i fortinnet
kobber, samt to kobber
støvler, som kongen skulle
bruge til at bade benene i,
desuden en fodbalje samt
4 sengepotter til ”kongelig
majestæts egen fornøden
hed”. Til Frederiksborg
Slot fik kongen yderligere
en badestol, og der blev
sat et kobberbadekar op i
badstuen. I kongens hus
ved Skt. Helenekilde blev
der sat tre store badekar
op.
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får denne besked på at lade kongen vide, hvilket forråd der er i
toldkisten.
1 sundtoldsregnskabet 1640 og 1642 betegnes Casper Fincke
som klejnsmed i Helsingør, hvor han far løn for et halvt år ad
gangen, nemlig 55 daler. År 1641 aflønnes Fincke fra Mikkels
dag til Påske, men derefter kan vi ikke mere følge hans arbejde
i værkerne.
1 1642 skal Casper Fincke sammen med mestersmeden på
Bremerholm, Hans Ulrich, og Christoffer Sejermager fra Helsin
gør, tilse sejerværket på Kronborg. Samtidig skal Hans Anemøller fortinge spidserne på (trappetårnene) på de to vindeltrapper
på slottet, som går op til kongens gemak og til kancelliet.

Casper Finckes skifte og gården i Helsingør ved hans
død i 1655
“Den ypperste kunstsmed, der nogen sinde har levet i Dan
mark”, sådan beskrives han. 1 maj måned 1650 fik Morten Fincke
på begæring af sin far, Casper Fincke, bevilling til at forrette den
nes tjeneste og opvartning på Kronborg og Frederiksborg Slot,
hvilket faderen på grund af alderdom og skrøbelighed ikke mere
kunne. Mens Casper Fincke levede, skulle Morten Fincke ikke
lønnes af kongen, men af faderen for det arbejde, han udførte.
Efter faderens død skulle han anholde om bestalling.103
Casper Fincke havde sin gård i Helsingør på hjørnet af Set.
Annagade og Kongensgade, skråt over for Gethuset, hvor han
har haft daglig kontakt med rotgieterne Meier og Kemmer. Han
har givetvis også arbejdet sammen med den første rotgieter i
Gethuset, Hans Wulff Entfeldcr.
Ved Casper Finckes død blev der skiftet mellem hans efter
ladte hustru, Karen Andersdatter, og sønnerne Morten Fincke
klejnsmed og Casper Fincke smed samt Christian Fincke bager.
Gården på hjørnet af Set. Annagade vurderes til 900 daler. Dertil
havde Fincke haft en gård på Stengaden, en mølle, (måske en af
byens vindmøller eller hestemøller), et mandsstolestade i den
tyske kirke (Set. Mariæ Kirke) samt en kvindestol i den danske
kirke (Skt. Olai). I hovedgården i Set. Annagade var der en stue
til gaden, en mindre stue, en forstue og ovenpå en sal, hvor der
stod kister, en natstol, et grønt sengested, et fyrretræsbord samt
3 spinderokke. Dernæst var der et kammer ved salen, et sven-
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Rundetårn blev opført i
årene 1637-42 med Casper
Finckes gitterværk øverst
oppe. Kongens rebus på
tårnet lyder: "Styr, herre,
troen og retfærdigheden
i hjertet på den kronede
Christian 4. Samme
rebus genfindes på flere
kanoner.

dekammer samt spisekammer, stegers og en kælder. På gården
i Stengaden boede der en lejer. I øvrigt synes Casper Fincke at
have ejet endnu “en hovedgård næst op til den forrige gård”. I
den kongelige klejnsmeds hjem hang der 32 stykker, antagelig
kobberstik eller malerier. I langt de fleste rige borgeres boliger i
Stengade var der som her en "sar, som ikke var møbleret med
andet end kister, bænke og borde til at slå op og eventuelt et
enkelt sengested. Salen var gårdenes festsal. Det var her, man
festede og dansede. Den var altid i andet stokværk.
Casper Finckes skifte og garden i Helsingør ved hans død i

|

243

Gitterværk fra Odense
Donik i rke, Va l kern I o rfs
kapel 1636.

1 skiftet findes også opgørelsen over alt Casper Finckes private
værktøj. Hans gangklæder var en sort klædeskappe over en sort
kjole, og dertil en sort hat. Ægteparret Casper og Karen havde
rigt udstyr af linned, sengeklæder, bænkeklæder og dyner. Der
udover kobbervarer, messing, tin og jernfang. Af rede penge var
der 18 daler og 4 skilling. Der var en hel del sølv samt nogle bø
ger - men ikke mange og udelukkende af religiøs karakter. Der
var desuden en del tilgodehavender, bl.a. fra sønnerne.
Casper Finckes fine arbejder kan vi stadig glæde os over i dag.
1 Helsingør findes de i kirkerne Skt. Olai og Set. Mariæ (1636).
Rundt om i landet finder vi dem på Frederiksborg Slot, i Århus
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Århus Domkirke, Laurids
Ebbesens kapel 1639.

Domkirke (1634), i Skt. Knuds Kirke i Odense (1637) samt flere
andre steder. Foruden de adelige gitre kan også nævnes det store
gitterværk øverst på Rundetårn i København (1643). Og i Ros
kilde Domkirke står Finckcs selvbevidste indskrift på gittervær
ket til Christian 4.s kapel. “Casper Fincke bin ich genannt diese
Arbeit bin ich bekannt”. Således kan en stor mester tillade sig at
skrive på kongens gitter. Dog var det i 1600-årenc ganske almin
deligt at give udtryk for sin håndværksmæssige stolthed ved at
“underskrive” sit arbejde.
Casper Finckes dødsdag kendes ikke, men han begravedes
den 9. februar 1655 i Set. Mariæ Kirkes fratergård.
/■';'i
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Del fornemmc karotter i
Arhus Domkirke, smedel
af Casper Fineke i 1633,
ogopsati 1633.

Den sjette hantmersmed, Claus Jacobsen 1630-1639
Den nye smed, Claus Jacobsen, blev ansat den 1. maj 1630. Han
overtog den forriges, dvs. Finckcs, bolig i Hammermøllen, og
det nævnes, at Casper Finckc havde lavet visse forbedringer der var blandt andet et skab, der stod nagelfast op ad muren. Om
denne hammersmed ved vi ikke ret meget, men han var ansat i
9 år til sin afsked i 1639. Måske er det den Claus Jacobsen smed,
der var gift med Maren Søfrensdatter ifølge en skiftekontrakt
mellem ham og hans søn, Søren, fra den 19. november 1642.

Den syvende hantmersmed, Adam Mosel 1640-1643
Møllens sidste mestersvend, Adam Mosel eller Museli, far sin
bestalling som smed og grovsmed den 7. oktober 1640. Han var
født i Ankershagen i Mecklenburg (vest for Neu Brandenburg)
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som søn af Jürgen Muscheii og Christina Röglin. Adam blev gift
med Else Hansdatter fra Saelsborg (Sølvesborg?) i Blekinge, og
de fik en søn, der blev døbt Hans i Set. Mariæ Kirke den 16. ja
nuar 1642. Mester Mosel fik sin afsked i 1643.
Noget af det, som Mosel må have arbejdet på, bestilles den
11. juni 1643 af kongen. Corfitz Ulfeldt far besked på, at der skal
laves lysestager og sengepotter af messing samt stænger af jern.
Kongen er i tvivl om, hvad han tidligere har skrevet: “Efterdi jeg
står i tvivl, om jeg i min sidste skrivelse iblandt haver befalet, at
der skulle gøres 100 messing lyssestager og 40 sengepotter af
slagen messing, såfremt ded er af mig glemt, da skal de endnu
bestilles”.
Han spørger endvidere, om der er messing nok, hvis skal han
bruge den messing, som er i den ”pylier (pille), som endnu ikke
er opsat osv. da jeg inte er til sinds at bruge nogen af de pyl
ier som der hjemme er støbt, al den stund her findes så mange
færdige og vel flieed (lavet), som man behøver. Den pylier af
kobber, som sidst blev støbt, skal bruges på Gethusct til anden
fornødenhed”.
Senere skriver Christian igen til rigshofmester Corfitz Ulfeldt,
bl.a. om ansættelse af en ny smed i Hammermøllen: “Efterdi
mesteren på møllen ved Croneborg intet kan gøre ded, som jeg
begærer (antagelig nogle jernstænger), da skal hånd strax røm
me møllen”. Han siger videre, at Ulfeldt skal erfare hos mester
Hans på den store smedje, om ikke han kender en, som man kan
bruge på Hammermøllen ved Kronborg.

Hammersmeden Adam
Mosels underskrift, med
egen hånd.

Hammersmeden Claus
Jacobsens underskrift.
Den svvendc hiimmcJMm'd,
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Den ottende hammersmed, Jørgen Gyntzel 1644-?
Den 27. marts 1644 ansættes så Jørgen Gyntzel som smed på
Hammermøllen. Der skal han forfærdige alt det smedearbejde»
han far befaling på» for så vidt som det er grovsmedearbejde (i
modsætning til Casper Fincke). Han far overladt møllen med
tilhørende smederedskaber. Dog skal han, når han bliver afske
diget fra møllen, efterlade den i stand lige så god på alle måder,
som han modtager den. For hvert skippund “gjort” jern, stort
eller småt, bevilges der ham, lige som hans formand, 22 rigs
daler. Det stenkul, han behøver, skal tolderen i Øresund skaffe
ham, hvilket siden skal “afkortes” ved afregningen, efter hvad
det har kostet kronen. Det arbejde, han udfører, skal efter rigtig
aflevering betales til ham på toldboden, og han skal ikke kræve
mere. Hans bestalling og pension skal have virkning fra Mikkels
dag 1643 og slutte årsdagen derefter og siden årlig fornyes, så
længe han bliver i samme stilling. Befalingsmanden på Kronborg
og tolderne i Øresund skal være ham behjælpelige, så hans ar
bejde ikke bliver forsømt.104 Jørgen Gyntzel døde den 8. marts
1661 og ligger begravet på Set. Mariæ Kirkegård, der kaldes Johannes-Kirkegården. Skiftet efter hans kone, Maren Hansdatter,
fra den 19. november 1660 fortæller, at han var “høyest bemelte
kongelig majestæts forhen smed på Hammermøllen nu boendis her ibid”, og det ses af skiftet, at der ingen børn var, da det
er Marens søsterdatter, som arver. Parret må have boet til leje,
da værdien af boligen ikke nævnes. I boligen var der en stue til
gaden, spisekammer og et kammer til gården. Kobber, messing
og jernfang fandtes i rigelig mængde. En sølvkande og andet af
sølv var sat i pant hos Hans Hansen. Formuen var på 518 daler.
Af gæld var der bl.a. 30 daler til parrets tjenestepige, Maren
Mathiesdatter, for 2/2 års arbejde.

Hammermøllen: Et inventarium Jra 1672
Sandsynligvis har Hammermøllcn ligget øde under svenske
krigen 1658. Den 29. juni 1660 havde rigsråd og oberst Hans
Schack som nævnt tidligere faet brev om at foranledige, at to
musketere skulle følge kongens kobbersmed Henrik Ehm som
sikkerhedsvagter, “salvaguadcre” ham, til Hammermøllen.,os
Måneden efter fik lensmand Ejler Holck brev om at lade Ham-
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mermøllen besigtige og andet tilbehør, hvor vidt værktøjet var
brugeligt, og skriftligt overdrage det til Henrik Ehm.106 I tiden
efter 1660 fungerede Hammermøllen udelukkende som smedje
under Kronborg.
Vi afrunder historien om Hammermøllcn med et inventari
um fra 1672. Det angiver ikke, at møllen skulle være flyttet, men
tværtimod at den stadig befinder sig på sit oprindelige sted. Den
nedlægges først helt som hammermølic på sit oprindelige sted,
efter at inventaret i 1684 flyttes til Kongens Mølle ved Strandvej
en. I 1672 fortælles om møllens tilstand. Bygningerne er repare
ret og udbedret med tømmerværk og murværk. Der er udført
snedkerarbejde, glarmesteren har sat nye vinduer i alle kamre
og logementer foroven og forneden. Grovsmeden har sat nye
hængsler og stabler på døre og porte, klejnsmeden har arbejdet
på dørenes håndtag, låse samt vinduesbuer.
Også udvendig er der sket meget: Sluser, vandhjul, vandkister
og gårdens portfang er bragt i orden. Hammermøllens vange er
indhegnet på “Kongevejen som løber til Teglstrup med en port
(Kongens Port)’’. Endelig får vi at vide, at mølleriet er suppleret
med en vindmølle, idet der vedlægges et inventarium på Vejr
møllen. Men særlig meget har den ikke ydet på det tidspunkt,
selv om møllen er “i sin bygning, inden og uden ved magt’’.
1 1684 er Hammermøllcn flyttet til Kongens Mølle. Den kal
des nu majestætens Jernværksmølle på Kronborg amt, og møl
len, som ellers var fra 1576, er dermed nedlagt som kornmølle.
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Christian 4.s Hammermølle i slutningen af
ISOO-drene. Et eller to
vandhjul ma have siddet
på gavlen af bygningen.
Terrænets fald har gjort
det muligt at drive et
brystfaldshjul.
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Kapitel 10:

Kronborgs
Arkeli og
krigsfolket

Christian -I. i harnisk med kommandostav i handen. Malet 1611 afJacob van Doordt.

De befæstede slotte
Det samlede forsvarsvæsen i 1500- og 1600-årene var lagt under
staten, og heri indgik fæstningerne Akershus, Bohus og Vardø
samt de nye hovedfæstningcr, som først og fremmest var Kron
borg og Varberg. På de befæstede slotte rundt om i riget lå også
et lille antal “årsknægte”. Det var hvervede folk fra ind- og ud
land. De fleste lå på slottene i Øresund samt Kattegat og i Skagerrakområdet, og blandt dem stod Kronborg stærkt med an
tallet af gemene soldater (dvs. de almindelige soldater). De var
senest i 1617 inddelt i tre korporalskaber ud over bøsseskytter
ne. De eneste soldater, kongen til stadighed havde om sig som
en slags garde, var drabanterne. Disses antal var sjældent over et
halvt hundrede. Fra 1634 udtog kongen til drabanter de dygtig
ste soldater på Kronborg samt fæstningerne i Skåne og Halland,
hvorefter de blev sendt til København.

Kronborgs Arkeli
I løbet af 1600-tallets første tiår lod kongen det nyopførte tøj
huskompleks i København blive et oplagringssted for det hastigt
voksende våbenarsenal med krigsmateriel af enhver slags pro
duceret i København og på Kronborgs Arkeli i samarbejde med
Gethuset, Hammermøllen og Kobbermøllen.
Alt skyts, der ikke befandt sig på rigets fæstninger eller var
i brug på orlogsskibene og handelsflåden, blev opbevaret på
Tøjhuset i København. Det var rigets hovedarsenal, hvor det
store personel var ansat under den derværende arkelimesters
ledelse. Herudover var mange folk udstationeret på de enkelte
fæstninger. Der var håndværkere til vedligeholdelse af skyts og
fæstning, bøsseskytter til betjening af skytset og arkelimesteren,
der stod for tilsynet med skytsbeholdningen. Mængden af artil
leripersonel på de øvrige fæstninger var dog ubetydeligt sam
menlignet med Tøjhusets personale og Kronborgs Arkeli, men
antallet varierede meget.107
Øresundstoldens regnskaber for Arkeliet på Kronborg giver
et godt billede af besætningens arbejde og størrelse fra 1598 til
1624, hvor byggeriet af slotshavnen begynder, og Christian 4.
melder sig som deltager i den del af trediveårskrigen, der kaldes
for Kejserkrigen. Derefter ophører kilderne, og vi kan ikke mere
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følge Arkeliet. Årene forinden viser til gengæld, hvor mange sol
dater, fyrværkere og bøsseskytter der var; der oplyses om deres
månedspenge samt årsbesoldning og klædning. Personalet på
Kronborgs Arkeli, det vil sige våbenkammeret, bestod af arkelimesteren (hauptmand, adelburs) i spidsen, hopmanden, profos
sen, vagtmesteren, de gemene soldater, drabanter, fyrværkere
og bøsseskytter samt gemene bøsseskytter. Desuden var der
musikkorpset med pibere og trommere.
I året 1600 var der gennemsnitlig 69 gemene soldater - hel
lebardister, pikenerer, knægte og hageskytter - samt 21 draban
ter, 48 fyrværkere og bøsseskytter, 8 gemene bøsseskytter, 19
adelburser, 4 pibere og trommere samt arkelimesterens dreng
og dertil profossen, vagtmesteren og hauptmanden. Øresunds
toldens udgifter til garnisonen udgjorde fra Mikkelsdag 1599 til
Mikkelsdag 1600 i alt 3.019!/2 daler.
1 1626 var bemandingen omtrent den samme. Kronborg hav
de da tre korporalskaber, hvert på ca. 20 personer. En afdeling
“gamle knægte som står udi porten og holder skildvagt” omfat
tede 10 knægte. Dertil skulle lægges to trommeslagere, en adel
burs og en rustmester, Casper Graver, der stod for dammene ved
Hammermøllen, en stokkeknægt og en vagtmester. Øresunds
toldens udgifter til garnisonen lyder fra den 28. december 1625
til den 23. december 1626 på i alt 4.62072 rigsdaler in specie og 2
skilling gode.
Antallet af bøsseskytter på Kronborg skiftede i 1620 fra 30
mand til 44 mand i 1626, mens der kun holdes 20 bøsseskytter i
1618, hvilket kan skyldes pest. Det samme gælder i 1619.
1 1643-45 var Danmark atter i krig med svenskerne. Krigen
medførte store omkostninger for landet, og Jylland blev ud
plyndret for anden gang på kun 15 år. Garnisonen på Kronborg
var under krigen forstærket, og da den ikke mere behøvedes,
skulle en del aftakkes, sådan at antallet blev som før krigen.
Krigskommissær Knud Ulfeldt fik brev om at levere major
Thimb 3.000 spcciedaler til aftakling af Kronborgs garnison i
1646.1OS Oplysningerne stammer alene fra Kancelliets brevbøger.
Arent von der Kuhla aftakkede derefter alle soldaterne og be
holdt kun 5 bøsseskytter, en arkelimestcr og yderligere 3 bøs
seskytter - unægtelig en anden besætning på Kronborg end den
i 1600 og 1626.HN
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Følgende lensmænd er nævnt i regnskaberne:
Steen Maltesen................................................................................. 1590 -1595
Ditlev Holck..................................................................................... 1595 -1600

Mogens Ulfeldt................................................................................. 1598 -1604

Jochum Biilow.................................................................................. 1604 -1612
Christen Hansen..................................................................... 1612-1618

Christoffer Basse.............................................................................. 1618 -1623

Jørgen Urne.......................................................................................1623 -1627
Frederik Urne................................................................................... 1627 -1641
Hans Ulrik Gyldenløve................................................................... 1641 -1645

Arent von der Kula.......................................................................... 1645 -1658

1 regnskaberne nævnes der både rustkammer og tøjhus. Sand
synligvis befandt begge dele sig på selve slottet i de hvælvede
kældre, der så ofte nævnes. Ind imellem nævnes også krudtkam
meret, eksempelvis når bødkeren arbejder med de mange krudt
tønder i kælderen.
Der udbetales månedsløn til personalet for 4 måneder og besoldning og klædning for et halvt år ad gangen. Aflønningen må
nedsvis er den samme i alle de år, vi har kunnet følge Arkeliet.
Drabanterne var aflønnet for 2 måneder ad gangen, sikkert fordi
de oftere end det øvrige personel flyttede fra slot til slot. Alle i
kongens tjeneste fra høj til lav fik en hofklædning som en del
af lønnen. Tøjet blev brugt og båret både til daglig og på vagt
tjeneste. Det var lensmanden, der kvitterede for regnskabet. De
første 10 år fra 1600 er det hopmanden, der udbetaler løn. Fra
1611 til 1620 er det arkelimesteren, og derefter er det arkclimestrene, der samtidig har stilling som hopmand indtil 1622.

Lensmanden
Over arkelimesteren samt hele personalet sad lensmanden.
1 slotsloven, som lensmanden skulle holde sig til, hed det, “at
lensmanden i alle måder have magt til at byde over befalingsmænd, løjtnanter, knægte og alt andet krigsfolk på befæstningen”.110 Lensmanden var ansvarlig for fæstningens artilleri, og
fæstningens besætning stod i lensmandens brød; det vil sige, de
blev hvervet af ham, men lønnet af Øresundstolden og ikke di-
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rekte af kongen. I Københavns Tøjhus stod besætningen direkte
i kongens tjeneste.”1

Arkelimesteren
Arkelimestrene på Kronborg synes at have haft en dobbeltrolle,
sikkert i forbindelse med kongens og hoffets tilstedeværelse på
slottet, dels som hauptmand og dels som adelburs - det vil sige,
at mesteren havde tjeneste under en adelsmand eller kongen.
Arkelimesteren førte regnskabet over alle ind- og udførsler af
skyts, ammunition og materiel over kongens rustkammer. Regn
skabet blev til sidst underskrevet af lensmanden. De fleste år i
den her behandlede periode blev regnskabet ført i Øresundtol
dens udgiftslæg, hvor artilleripersonalets løn også blev indført.
Den første arkelimester, vi møder, er Hans Kirckman. Han blev
sandsynligvis udnævnt omkring 1594, men omtales som afdød i
slutningen af 1596.”2

Følgende arkelimestrene er nævnt i regnskaberne:

Hans Kirckman ............................................................ 0.1594 -1596
Hans Bautz................................................................ 1599 -1611
Otto Siøge................................................................ 1611 -1620
Christoffer Suencke................................................... 1617 -1618

Henrich Lode............................................................ 1620 -1631

I 1599 blev Hans Bautz arkelimester på Kronborg. Han var
allerede i 1585 blevet nævnt som en af bøsseskytterne på stedet,
og han fulgte kongen i krigen og døde ved Kalmar i året 1611.
Den næste arkelimester, Otto Siøge, kaldes både arkelimester og
adelburs. Man betragtede arkelimestrene på Kronborgs Arkcli
og Tøjhuset i København som noget særligt i forhold til arkeli
mestrene ved landets øvrige fæstninger og slotte.

Hopmanden (hauptmanden)
På Kronborg var det den militære befalingsmand - altså hop
manden - der havde det daglige tilsyn med Arkeliet såvel som
med Hammermøllen og Kobbermøllen og med Gethuset i Hel
singør.
/MpminJcH (/idn/’fmdHJni)
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Følgende hopmænd er nævnt i regnskaberne:

Casper Mildenitz.................................................................... 1603 - 1611
Valentin Svcrin....................................................................... 1611-

Thomas Nold......................................................................... 1615-1620

Henrich Lode......................................................................... 1620 - 1622

Casper Mildenitz var hopmand i tiden 1603-11. Han må være
død i sommeren 1611, for i april måned samme år far tolder Da
vid Lucht i Helsingør besked på, “eftersom Mildenitz (som var
med i krigslejren ved Kalmar) ved kongens hverv og bestillinger
er forhindret at have flittigt tilsyn med Hammer- og Kobbermøllen samt Smeltehuset (Gethuset) samt give agt på alt, hvad
der på kongens vegne skal forrettes og bestilles med bygningen,
håndværksfolk og i andre måder og på det nøjeste tinge med
håndværksfolkene. Hvad angår det arbejde, som kan forrettes
med bønderne, dertil skal fogeden på Kronborg skaffe ham de
nødvendige folk. Håndværksfolket på Hammermøllen skulle
kræve deres betaling på toldboden“.113
Valentin Sucrin (Schwerin), som fulgte efter Mildenitz, var i
1603 høvedsmand for drabanterne på Københavns Tøjhus. Et af
de mange eksempler på, at personalet ved Københavns Tøjhus
og Kronborgs Arkeli blev udvekslet med hinanden.
Hopmanden Thomas Nold var kurlandsk adelsmand. Han
blev Schwerins efterfølger i 1613 som drabanthøvedsmand, der
næst i 1615 høvedsmand for Kronborg. Han havde været høveds
mand i Kalmarkrigen for kongens livkompagni og en af kongens
betroede mænd. I 1621 blev han kaptajn over livgarden og i 1624
chef for Tøjhuset i København. Han døde i 1634.1,4
Tilsyneladende hører hele personalet og deres retsstilling skif
tevis under henholdsvis arkelimesteren og hopmanden.

Drabanterne
Drabanterne var fyrstens personlige vogtere, og de kaldes se
nere for livgarden. Fra 1571 fandtes der en drabantgarde på 50
mand, og i 1600 var der 21 drabanter på Kronborg. Drabanterne
var blandt andet bevæbnet med hellebarder og sværd eller kår
de. Til de kongelige slotte hørte almindeligvis en drabantsal. 1
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En drabant med hel
lebard, harnisk og hjelm.
Ridderstuen pd Frederiks
borg Slot.

1634 blev der udtaget 70 af de dygtigste soldater på Kronborg til
at gøre tjeneste som drabanter i kongens livgarde.

Regimentets musikkorps
Musikkanterne med deres piber og trommer var en del af re
gimentets signalgivning. Der blev købt mange trommer ind i
Lübeck. Tilsyneladende ankom de til Helsingør uden trom
meskind, hvorefter man indkøbte skind, som felberederen og
plattenslageren tog sig af. De færdige trommer blev opbevaret
i kongens rustkammer. Piber og trommer var gamle ‘legeinstru
menter” i byerne, der med deres musikudøvere var gået over også
til militært brug. Fløjten blev betjent med den ene hånd og trom
men med den anden, i hvert fald i de første årtier efter 1600.
Den 20. maj 1599 betaltes for 20 trommer, som var bestilt året
før, og som nu var ankommet. De kostede 3 daler stykket. Trom
merne var kommet fra Lübeck til København, og Cort Hytte
mand havde ført dem videre til Helsingør, hvor han fik betaling
for fragten. 40 dusin ringe og 1.600 søm samt huder blev sendt
til kongens rustkammer, hvilket Zacherias Plattenslager alt sam
men havde taget sig af. Derfor fik Carsten Felbereder, Bernt Nagelsmit og isenkræmmeren Didrik Piper 25 daler. Sandsynligvis
skulle huderne bruges til trommeskind. Også Claus Tysk havde
mentols musikkorps
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Regi ment et s m tis i kkorps
bestod omkring 1600 af
enhdndsjlojter og trom
mer. 9 drenge slog på
tromme og lærte at pibe
i 1599.

indtaget trommer, som han indtog fra København og førte til
Kronborg. 9 drenge, som slog på tromme og lærte at pibe, blev
ansat i 1599. Der bestiltes flere trommer både i 1600 og 1601 fra
Lübeck. Derefter blev der anskaffet klæde til 4 pibere og trom
meslagerdrenge sammen med en læredreng, der arbejdede hos
Jørgen Bøssemager. De fik tøj, sko og skjorter samt kraver med
alt tilbehør. Der købtes skjorter og sko til 7 personer i 1601; det
var til drengene Dirick Paaske, Lucas Aagessen, David Frandzen, Christen Ravensbergh, Jørgen Hinrichsen, Cristoffer Frutz
og Abram Kempe, som skulle lære at slå på tromme. I 1619,
hvor bøsseskytten Jon Olafsson skriver sine erindringer fra sin
tid på Kronborg, er trommer og piber betjent af forskellige per
soner. Et forhold, som godt kan have ændret sig i løbet af tyve
år. Trommeslagerne gik ved siden af vagtmesteren, og pibcspillerne stod opstillet midt i geleddet af fodfolk. 1 1626 var der kun
2 trommeslagere. Lønnen var den samme som for de gemene
soldater: 24 daler for 4 måneder.

Kronborgs bøsseskytter og gemene soldater
Kronborgs artilleriorganisation var indledt i 1577 - samme år
som slottets ydre forsvarsværker stod færdige. Til daglig gjorde
de menige soldater tjeneste hos de forskellige adelsmænd som
staldfolk, jagtbetjente og brevbude. De bar uniformer af gråt og
blåt stof, ossenbrøgst (klæde fra Osnabrück). Blandt de gemene
soldater fandtes også et par af kongens skansegravere (entrepre
nører, dæmnings og fæstningsgravere). Flere af soldaterne blev
forfremmet efter deres tjeneste på Kronborg. Således blev Hans
Kost arkelimester på Københavns Tøjhus. Men bøsseskytterne
kunne også begynde på Tøjhuset for derefter at blive forflyttet
til Kronborg, som f.eks. den memoireskrivende bøsseskytte Jon
Olafsson blev det.
Bøsseskytterne, som hovedsagelig kom fra tysktalende om
råder, var menige artillerister. De var den laveste underofficer
scharge ved artilleriet og udgjorde det laveste trin blandt dem,
der var oplært som artillerister - vi fristes til at sige - som ren
kanonføde. At bøsseskytternes stilling netop ikke har været sær
lig attrået fremgår af kongens ordre til lensmanden på Bohus,
“at den fange, som nu nogen tid lang haver været der på slottet
anholden, ved navn Peder Særø, må af sit fængsel løsgives, dog

med den kondition, at han skal forpligte sig udi livstid at blive
udi vores tjeneste for en bøsseskytte, enten på Bohus, eller hvor
vi ham ville bruge”. På Kronborg var antallet af bøsseskytter fal
det drabeligt frem til 1646. Sandsynligvis skyldtes det store antal
i begyndelsen af 1600-årcne kongens ønske om at holde slottet
og dets bestykning i permanent beredskab. Bøsseskytterne, de
gemene og fyrværkerne indgik i den almindelige soldatertjene
ste på Kronborg. Christian 4. bestemte, at de også for en daler
skulle tjene i slottets Arkcli, dvs. ved arbejdet med materiellet.
Fra bøsseskytte kunne man blive forfremmet til fyrværker, og
derfra kunne man blive forfremmet til arkelimester.
Når de ikke var på vagt, var bøsseskytterne beskæftiget med
mange daglige sysler. Den omtalte bøsseskytte Jon Olafsson
saver brænde sammen med kammeraterne, og de har især ar
bejdet med fyrværkeri - at dømme efter de meget betydelige
indkøb, der blev gjort hos Helsingørs købmænd af papir, garn o.
lign. En forskel på 1 daler i løn skyldes antagelig, at bøsseskytten
også var fyrværker. En stor del af kongens fyrværkeri blev frem
stillet på Kronborg. Bøsseskytterne havde bedre tid til rådighed i
Helsingør end deres fæller ved Tøjhuset i København, der enten
gjorde tjeneste ude på skibene eller lå i borgeleje rundt omkring
i landet.
Hans Wulff Entfelder, som i 1600 var blevet ansat på Gethuset
som rotgicter, blev i 1610 aftakket på Kronborg - måske fordi
han indtil da havde haft en dobbelttjeneste; dvs. oprindelig havde
han været bøsseskytte og derefter steget gevaldigt i graderne og

Skytten lader sit lunte’
gevær, og et mdl krudt
hældes fra en patron ned i
løbet med forladning og en
kugle ovenpå. Den trykkes
fast med ladestokken.
Skytten støtter musketten
på en forketgajlen, mens
han sigter.

blevet kongens rotgieter eller stykkestøber, og dermed ansvarlig
for den meget store kanonproduktion i årene 1600-11. Men må
ske omfattede det blot aflønning i forbindelse med opstilling af
kanonerne på fæstnings volden.
Der blev holdt skarpt øje med alle forbisejlende skibe i Sun
det. En særlig indtægtspost i tiden mellem 1601 og 1625 kaldes
for brødepenge eller skydepenge.115 De blev betalt af skibe, som
ikke i god tid strøg topsejlet for Kronborg. 1 sundtoldpassene
hedder det, så langt som de kendes tilbage i tiden, at skibene har
“strøget og sat” (dvs. at de har strøget sejlet og kastet anker) for
Krogen/Kronborg. 1 modvind kunne det være umuligt at stryge
topsejlet, når skibene krydsede forbi - især op mod den rivende
storm; så hejste man på Kronborg et stort rødt flag, der betød,
at skibene under omstændighederne var fritaget for at stryge.,,ft
Strøg skibene ikke for slottet, kom der en advarende kugle fra
bøsseskytterne, og sammen med sundtolden måtte skipperen
senere også betale 1 rosenobcl, som skuddet kostede. Årligt fik

gerne en halv snes skødesløse skippere en påmindelse, ja, i året
1615 hele 29 skippere. Enkelte skippere var så tungnemme, at
de måtte have to eller tre skud. Så løb prisen op i 2-3 rosenobler.
Skipper Jan Smidt af Bremen fik en påmindelse den 9. septem
ber 1625. Skuddet ramte hans mast, ‘‘der gik i sønder”, men pri
sen var den samme: 1 roscnobel. Sejlede skipperne bare forbi
uden at stoppe for toldboden, kunne passage næste gang koste
100 eller 200 rigsdaler.
Der var unægtelig også sære episoder, som bøsseskytterne
kunne komme ud for. 1 1619 blev der affyret et advarselsskud,
der dræbte en mand på et skotsk skib, “som ikke havde strøget
længe nok”. Skipperen forlangte, at vedkommende bøsseskytte
skulle anholdes, hvad lensmand Jørgen Urne nok havde været
til sinds at gå ind på. Men om eftermiddagen, da man i kirken
“ringede for lig”, fik sagen et efterspil. Det hele udartede sig til
en grotesk sag, hvor liget blev anbragt foran slotsporten af skip
peren sammen med en procession af Helsingørs mange skotske
indbyggere. Til sidst erklærede lensmanden det hele for at være
en “vildsom sag”, og skibet blev givet løs.
At kongen selv til enhver tid hævdede sit overherredømme
over Sundet, fortæller Sivert Grubbe om i sin dagbog, da han den
14. april 1601 sammen med Christian 4. sejlede mellem Hven og
Helsingør og mødte et engelsk skib, som “ikke ville vise kongens
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kanonerne, er der enkelte,
der lager sig et hvil, og en
soldat er ved at åbne for
krudt fonden (detalje fra
side 328-329).

skib den skyldige honnør ved at lade topsejlet falde”. Kongen
rettede da selv to kanoner mod ham og gav ham “to kugler i
skroget”. Hvorefter engelskmanden måtte følge med til Kronborg.117
I 1624 far vi lidt at vide om en vagtordning, som også angik
færgestedet, snarere end passagen op og ned i Sundet. Jørgen
Urne fik gentagne ordrer om ikke at lade soldater passere over
færgestedet uden rigtige passedler og angivelser. Han skulle
straks tilforordne nogle af kongens soldater på Kronborg til at
holde vagt dag og nat ved strandsiden og dér, hvor færgerne lig
ger, nøje give agt på, hvilke folk der førtes over. I 1626 var det 9
gamle knægte, der stod som skildvagter.
Bøsseskytterne havde også job som stilladsarbejdere. Lens
mand Frederik Urne skulle i 1640 skaffe snedkermester Hans
Barckmann 400 daler fra tolderne til arbejdet på Kronborgs lan
ge sal. Det fornødne tømmer til stillingen (dvs. stilladset) skulle
skaffes, og lige så mange tømmermænd og bøssesky tter, som der
behøvedes, skulle skaffes, og så skulle lensmanden ellers hjælpe
mesteren, når der var behov for det. Desuden skulle der laves de
nødvendige jern på Hammermøllen. Det var genopbygningen
af det i 1629 nedbrændte slot, som stod på.
Året efter fik Frederik Urne besked om, at kongen havde af
færdiget en bøsseskytte, for at han i Frederiksborg og Kronborg
len skulle lade et antal hassel- og benvedtræer hugge til kul til
kongens krudtmølle (det er sandsynligvis møllen i Ørholm eller
Brede). Frederik Urne skulle skaffe ham folk til at hugge disse

træer og siden lade bønderne i hvert af lenene føre træerne til
de tilbørlige steder. Ligeledes skulle han i Herredvad Klosters
skove lade 50 (læs) avnbøge hugge, som skulle føres til Helsing
borg Slot og siden til Arkeliet på Københavns Slot. Det var her i
Skåne, at fæstningens store træforbrug blev hentet i næsten 100
år fra Frederik 2.s ombygning af Krogen og frem til Roskildefredeni 1658.
Kronborgs bøsseskytter og fyrværkere var aflønnet med 1 da
ler mindre end slottets almindelige soldater, ifølge den militære
rangordning. De modtog 20 daler i løn for 4 måneder og derud
over et halvårs besoldning og tøj fra Mikkelsdag til Påske 6 daler.
Når de blev aftakket, fik de for 1 måned 7Vz daler og 15 skilling
samt et halvt års besoldning 314 daler og 14 skilling. Kongen hav
de i øvrigt bestemt, at de herremænd og landsknægte, der skulle
ligge på Kronborg, skulle have deres månedspenge og årsbesoldning af tolden, og da det ofte kunne ske, at tolderen ikke hav
de dalere at betale med, skulle han i så tilfælde lade rosenobler
veksle i dalere og give dem disse. Kongen var ikke meget for at
slippe sine rosenobler, der blev betalt som skibstold i Øresund.
Lige fra Erik af Pommerns dage havde den store guldmønt væ
ret det bedste betalingsmiddel i Sundet. I de 45 år, vi her har
fulgt Kronborgs fabrikker og dele af arkeliets historie, var rosenoblen også den mest eftertragtede mønt, mens andre mønt
sorter, der blev indbetalt og udvekslet i tolden, var rigsdalere,
guldgylden, engeloter og flere uspecificerede. Det mest givtige
årti for Øresundstolden i løbet af disse 40 år var 1630-39, hvor
toldindtægterne i alt var på 2.986.253 rigsdaler. Dvs.: 2.747.877
rigsdaler, 57.693 rosenobler, 5.431 guldgylden. 1630-39 er i øv
rigt karakteriseret som et af højdepunkterne af magtmisbrug
over for den europæiske skibsfart i Øresund. Ikke så underligt,
når man ser på, hvor meget der skulle bruges til alle renoverin
ger og forstærkninger af rigets fæstninger i det tiår.

Fyrværkeriet på Kronborg i 1599
En stor del af bøsseskytternes arbejde i fredstid bestod som sagt
i fremstilling af krudt, opstilling af fyrværkeri og afprøvning af
fyrværkerieffekter m.m. I året 1598 blev der forberedt et meget
stort fyrværkeri ved Kronborg, men så stort som det, der fandt
sted i 1596, ved Christian 4.s kroning, var det dog ikke. Den262
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gang kulminerede festlighederne ved et fantastisk fyrværkeri på
Kronborg, hvor der blev affyret “86.000 skud og flyendes ild, små
og store medregnet de opstigende raketter”. Det var Kronborgs
arkelimestcr Hans Kirckmann, der dengang ledede de mange
enkelte fyrværkerier. Et af dem fandt sted i selve slotsgården
og omfattede en “Crocodil” med vidt opspærrct gab og en lang
hale samt en fcmhovedet drage, redet af en “babylonisk hore” en synderinde.,,R
Arkelimesteren, der i året 1599 stod for fyrværkeriet, var
Hans Bautz. Festlighederne var til ære for en af kongens lensmænd. Alle regninger og lønninger ved Arkeliet gik gennem
arkelimesteren og udbetaltes af Øresundstoldens kasse, hvor vi
kan finde beskrivelserne. Man havde arbejdet med raketter og
“udfarende fyr” fra Nytår til Mikkelsdag. Kongen havde befalet,
at bøsseskytterne skulle tage vare på det: “for at det bedre kan gå
for sig, fyrværkeriet skal laves af folk, der har forstand på det”,
som han udtryktc sig.
For at økonomien kunne være i orden, befalede kongen den
16. april, at tolderne i Helsingør skulle skaffe arkelimesteren,
hvad han behøvede til det fyrværkeri, som kongen havde givet
ordre til, at han skulle anrette. Dagen efter var det Kronborgs
lensmand Ditlev Holcks tur til at skaffe arkelimesteren, alt hvad
l'Vi va'rkenci pa Kronborg il
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40 ars fæstnings regn
skaber er indbundet i
rester af korbøgerfra den
katolske tid. Nodearkene
stammer maske fra de tre
tiggermunkeklostre i Hel
singør. Som indbinding
hårde overlevet til i dag.
Noget andet er det med
de ga m le ni h n keboger, der
blev hentet fra Lund og
Roskilde, dvs. domka
pitlernes biblioteker. De
indgik i det kongelige
fyrværkeri pd Kronborg
i 1 MS.

han behøvede til fyrværkeriet, både tømmer og materialer, tømmermænd, billedsnidere og andre håndværksfolk. Alt, hvad han
nu kunne skaffe. Endvidere skulle han, som han (kongen) tidli
gere havde befalet, give alle bøsseskytterne på slottet ordre til at
arbejde med på fyrværkeriet. Til fyrværkeriet skulle der fremstil
les en hel vejrmølle. Der blev købt udrustning til hele Kronborgs
regiment, stormhatte, knebler, spyd og trommer m.m., ekstra
pynt med sølvknebler, sølvnagler, og arbejdsløn til 7 klædnin
ger. Hele dette store og imponerende fyrværkeri var til ivre for
lensmanden i Frederiksborg len Peder Mund, der skulle holde

/1599 skulle arkelimester

Hans Hautzen skuffe
tommer, tommermænd,
billedsnidere og andre
håndværksfolk til Frederiksborgs lensmand Peder
Munds bryllup pd Kron
borg. Alle bosseskytterne
pd slottet fik ordre til at
arbejde med pd fyrværke
riet. Der blev fremstillet
en hel vejrmolle, som
kostede den betragtelige
sum af 1.009 daler og 14
skilling. I ler er opstillet
et ligende fyrværkeri fra
1627.

sit bryllup på Kronborg, og som nævnt blev alt betalt direkte af
Øresundstoldens kasse. Faktisk kom det hele til at koste dobbelt
så meget som byggeriet af det kongelige Gethus, der året efter
blev bygget i Helsingør og ligeledes betaltes af Øresundstolden.
Prisen var 1.009 daler og 14 skilling.
Mens fyrværkeriet i anledning af Christian 4.s kroning foregik
ved slottet og i selve slotsgården, fandt fyrværkeriet i 1599 sted
ude på Grønnehave, byens gamle militære rettersted, nordvest
for Kronborg - hvor sørøvere, trolddomsdømte og andet skarns
folk blev lagt på hjul og stejle til skræk og advarsel for de forbi-
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Zaeherias von Ulnitz
var at af tidens største
plattenslagere og leverandør til kongens hær.
Han boede 1598 ligesom
Ambrosius Sværdfeger i
Helsingør. 1 1605 leverede
Zaeherias 1.000 harnisker
til Tøjhuset og Kronborg.

sejlende i Sundet. Derude skulle vejrmøllen stå som en del af
det storslåede fyrværkeri, der skulle affyres. Til fyrværkeriet fik
man slæbt 12 seksten meter lange skibsmaster, 60 stk. fyrretræsspær, 1.092 brædder, 100 jernbeslag, 1.300 søm og en messing
rulle derud. Desuden skulle der kul og jern, bindegarn og hysing
(reb) til, foruden 2 tønder linolie, Vi tønde tjære, 34 kg horn
lim, 6l/z tønde krudt og 75 liter stærk spansk brændevin (til de
menige og officererne?). Nogle gamle munkebøger blev hentet
fra Lund og Roskilde til at putte i fyrværkeriet!! samt regalpapir
(dvs. kongens papir): 232 ris å 500 stk., i alt 116.000 stykker pa
pir. Jacob Seehursen tømmermand og hans svende fik betaling
266

|

Kroning* Atkc'lt og

for “det tag han har færdiggjort over det hus i den grønne have
som det fyrværk ved møllen i står og var samme tag nederblæst
af storm”. Dvs. der stod et hus på Grønnehave og en mølle, der
var sat op i anledning af fyrværkeriet, men taget var blæst ned
på grund af storm. Regimentets over 200 soldater stod opstil
let i deres fineste uniformer med sølvkncbler og sølvnagler. Det
må have været imponerende, når Kronborgs særligt uddannede
bøsseskytter demonstrerede fyrværkeriets kunst ude på Grøn
nehave, sikkert i mytologiske og historiske dramaer, som var så
populære i tiden - som eksempelvis kampen mellem Det Gode
og Det Onde, symboliseret ved dragen, der kæmper mod to bøs
seskytter, akkompagneret af regimentets trommeslagere og piberdrenge.119

Uniformer og vagtkjortler
Øresundtoldens regnskab fra 1598-1611 giver et indblik i regi
mentets uniformer. I de første 10-11 år købes der metervis og
stykvis af ossenbrøgst. I 1600 stof til 5 lange vagtkjortler. Anne
Didrik Piper, der nu er blevet enke, fører sin mands isenkræmmerforretning videre og står for salget.
Vagtklæde er først og fremmest det særligt kraftige ossen
brøgst, der bruges til de lange vagtkjortler. Der handles med
flere af kræmmerne i Helsingør, folk som Carsten Kræmmer og
Carsten Kock. Blandt andet købes der 128 alen (ca. 80 m) ossen
brøgst hos sidstnævnte. Leverandører er også Johan Egendorff i
København, og i 1608 købes der ossenbrøgst til vagtkjortler hos
Rasmus Flogensen af Flensborg. Så købes der klæde til trom
meslagere og piberdrenge med bandolerer til i alt 230 personer
for i alt 561 Vi daler og 3 skilling (udrustning til flere, end der er
nævnt i regnskaberne) og flere stykker ossenbrøgst.
I 1610 far vi lidt mere at vide om uniformernes farve. Hop
mand Casper Mildenitz har på statholderens befaling under
skrevet betaling til Mattis Aarcnds Schreddcr for “56 nye blå
klædninger, som han haver gjort til de sjællandske og skånske
knægte, her er på Croneborg”. Det vil sige, at de sjællandske
og skånske knægte - gøngeknægtene - havde blå uniformer på
Kronborg. 50 gamle blå klædninger til de skånske knægte er udflikkct og forbedret af samme skrædder. Gøngeknægtene, De
Blå Gønge Knægte, var kommet til Kronborg i 1610 i anledning
l 'informer
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Kongeil instruerer trop
pernes indmarch på det
erobrede Kalmar Slot.
Tegning af F. C. Lund fra
omkring 1900 af Karel
van Manders gobeliner pd
Frederiksborg, der gik tabt
ved slottets brand i 18J9.
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af den udvalgte prins Christian 5.s hyldning sammen med hop
mand Casper Mildenitz.
Atter i 1611 købes der ossenbrøgst, som skal bruges til vagtkjortler, og kræmmer Carsten Kock har tilsyneladende solgt no
get særlig groft klæde til brug for en lang vagtkjortel, når vagt
mesteren går på snevagt! Under Hammermøllens regnskaber
står også, at hopmanden på Kronborg, Casper Mildenitz, køber
1.235 alen (776 meter) uldne bånd af Carsten Kock til “de nye
knægte, som ligeledes blev forskikket fra Kronborg til Halmstad
og andetsteds, som ingen gehæng havde til deres værger” (dvs.
at båndene er til ophæng af sabler).
Det er bemærkelsesværdigt, at uniformsklædet blev købt hos
byens kræmmere og købmænd i Flensborg og København og
ikke i tugt- og børnehuset, som man ellers har regnet med var
leverandører af fabriksgjort klæde til hæren.

|
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Bøsseskytterne optages i hospitalerne
Kongen sørgede godt for sine gamle arbejdere, og i 1616 gav
han besked om, at hospitalerne i Helsingør, Roskilde og Slagelse
skulle forbeholdes bøsseskytter og bådsmænd, der blev kvæstet
og lemlæstet i kongens tjeneste, “at ingen andre husarme heref
ter må optages i dem, og hvis der siden forordningens udstedelse
er indtaget andre hospitalslemmer i hospitalerne, skulle de igen
udvise disse af hospitalerne og ligeså de personer, som i øvrigt
findes i hospitalerne og dog ikke bør regnes for hospitalslem
mer, så der kan være plads ledig, når kongen vil bevilge nogen
at komme derind”. Så værsgo! ud med staklerne og ind med
kongens invaliderede soldater. Men som det fremgår af kongens
besked, fik også søens folk plads i hospitalerne. I 1618 indtages
tre af kongens bådsmænd i hospitalet i Helsingør, igen i 1620
skibstømmermand Christen Madsen, og i 1622 er det en gam
mel bøsseskytte, Hans Andersen Oslo, og endnu flere gamle sø
folk følger i 1623. Flere gange de følgende år indlægges soldater
som f.eks. Anders Jensen Utterup, hvis lår to gange har været
revet itu. Kongen beder om i 1628 lensmanden Frederik Urne, at
han skal sørge for, at hospitalsforstanderen i “Helsingør optager
nærværende brevviser, Jørgen Pedersen, København, i hospita
let”, da han i lang tid har tjent kongen som bøsseskytte, men
på grund af alderdom ikke længere kan forvalte samme stilling.
Da kongen erfarer, at den forrige hospitalsforstander har opta
get folk, som aldrig har været i kongens tjeneste, og “Hospitalet
dog særlig er bestemt for dem, der har været i kongens tjeneste
og i den bliver kvæstede, eller for alderdoms- og anden skrøbe
ligheds skyld ikke længere kan tjene kongen”, skal den nuvæ
rende hospitalsforstander skaffe dem, “der tilforn er indkommet
i hospitalet og ikke har tjent kongen, ud af dette (hospitalet) og
indtage andre”, der har været i kongens tjeneste. Senere, i 1644,
klager forstanderen over de mange syge soldater, de fattige samt
ansatte i skolerne, da tienden fra de skånske sogne svigter. Siden
reformationen havde en væsentlig del af hospitalets økonomi
været baseret på denne indtægt.
Til enhver tid har der været brug for barberere eller bartskærere, som var den tids kirurger. Mickel Daleman, barber,
vil (1637) nedsætte sig i Helsingør. Derfor fritages han for skat,
skyld og “al bys tynge og besværing” og må uhindret bruge sit
liosseskvllcrnc oplages i hospitalerne
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brosier i Helsingør lavede
nogle armbrøster, som
blev sendt til Schetland
(Shetland). Armbrøster
blev stadig produceret
i 1600-d rene og forbin
delsen til Shetland hang
sammen med Norge.
Christoffer von Augborg,
Armbøsterfik besoldning
og klædningfor 1603 og
1604, hvorefter han blev
aftakket.
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Christen (Christian)
Hansen, kongelig
majestæts lensmand på
Kronborg, ritmester over
det sjællandske kompagni
i den svenske fejde, død
på Kronborg 4. deeember
1618. Begravet foran
Skt. Olai Kirkes alter.
Ligstenen findes i dag på
kirkens nordvæg.

håndværk. Men han skal også være forpligtet til at kurere solda
terne på Kronborg Slot og ellers lade sig bruge i kongens tjene
ste mod en årlig løn på 1.000 kurantdaler (hvilket var en overor
dentlig stor løn).
Bartskæreren mester Albert behandlede i 1625 kusken Niels
Christensen, som kørte æselvognen. Ved et uheld havde han faet
knust sine hænder og arme. Mester Albert fik 13 daler kurant for
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11614 bevilligede kongai
tilladelse til, at Galle
Meyer - som havde været
smedesvend i Hammer
møllen fra 1599 og nu
var gammel og skrøbelig
- kunne komme ind i
Hospitalet i Helsingør.
Forstanderat skulle tage
ham ind og skaffe ham
underholdning og andre
nodvatdige ting, ligesom
til de andre hospitals lem
mer. Foto fra hospitalet
ca.1890.

sin behandling. De enkelte behandlinger blev betalt særskilt til
bartskæreren og angik ikke hans årlige løn.
Bartskærerens behandling var ofte amputation, som blev
brugt i vid udstrækning. Man udbrændte sårene og amputati
onsstumpen med kogende olie. Derefter blev sårene behandlet
lokalt med et medikament bestående af æggeblomme, rosenolie
og terpentin. Brandsår, der særlig ramte ansigtet ved affyring af
musketter, blev behandlet med salve af knuste løg og salt, der
hindrede blæredannelse. Lokal eller hel bedøvelse eksisterede
ikke, bortset fra nogle glas vin eller brændevin.
Albert Bartskærer (1621) “far sin bartskærerløn for en bøs
seskytte, han har hjulpet og læget, som udi kongelig majestæt
Arkeli tvende gange har slaget hans ben udi sønder”. Jacob Hogenvaldt, barber, som var bartskær i 1622, far betaling for to bøs
seskytter, Lauridtz blokmager og Hans Nielsen, Assens, som er
kommet til skade ved arbejde for majestæten. En af de sidste
poster i regnskaberne viser tydeligt det farlige job at være bøs
seskytte. Bastian Lampregt, bartskærer (1625), har behandlet en
bøsseskytte ved navn Oluf Jensen for den skade, han fik af en
kartove på volden, der blev afskudt, hvorefter hans fødder blev
helt knust. Han må have faet en sikker plads på Almindelig Ho
spital. Bartskærerne ansættes tilsyneladende fra år til år, i hvert
fald er der tre forskellige barberere i årene 1622-25.

Ihvses hytterne optages t hospitalerne
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Fra IS76 fik Helsingørs
tysk og nederlandsk
talende befolkning - og
dermed også hovedparten
af Arkeliets ansatte tilladelse til at afoolde
gudstjenester her i Set.
Maria: Kirke.

Soldaterne og den tyske kirke
Siden reformationen havde karmeliternes klosterkirke Set. Mariæ ikke været brugt som andet end rejsestald, dvs. når bønderne
kom til marked med deres dyr og søgte natteherberg der. Ef
ter at 371 læs halm og anden urenlighed var kørt ud på Sanden
som udmærket gødning, blev gulvet belagt med nye mursten;
der kom nye stole m.m. Fra 1576 fik Helsingørs tysk- og neder
landsk talende befolkning tilladelse til at afholde gudstjenester
her - og dermed også hovedparten af Arkeliets ansatte - men
det var først i 1740, at det ved en kongelig forordning blev fast
slået, at byens garnison og militære personer samt embedsmændene ved Øresunds Toldkammer, foruden byens fremmede
samt de ansatte på Hammermøllens/Kronborgs Geværfabrik i
Hellebæk, hørte til Set. Mariæ Kirke. 1 kirkens ældste kirkebog
fra 1637 kan vi følge mange af Arkeliets og garnisonens soldater.
Her kan læses om fødsler, vielser og begravelser. 1 årene 1637-41
blev 20 soldater viet, desuden 1 vognknægt, 1 major, 1 postmacher, 2 klejnsmede, 1 mestersmed, 1 kaptajn, 3 underkorpora
ler, 1 trommeslager, 1 korporal ogi 1639blev underarkelimester
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Ernst Augustus Krantz gift. Endelig blev rotgieter Hans Kem
mers enke i 1637 gift med en anden rotgieter ved navn Hans
Brüggeman. Kronborg har altid helt frem til moderne tid været
en rigtig god ægteskabsformidler, når det gjaldt om at ß byens
døtre smedet sammen med soldaterne på slottet.
Arkeliets gemene soldater blev begravet på kirkegården ud
mod Set. Annagade eller på kirkegården uden for byen ved Ny
gade, som også brugtes til pestofre og til “de uærlige” (slottets
straffefanger). Værkernes menige personale var ligesom de ge
mene soldater henvist til kirkegården. Arkeliets officerer og hø
jere embedsmænd på Kronborg erhvervede sig deres dyrt betalte
gravsted inde i kirken eller på urtegården syd for kirken, ligesom
værkernes mestre og kongens øvrige embedsmænd. Hans von
Antdorphs gravsten er tidligere omtalt. Desværre ved vi ikke,
hvor kongens bygmester blev begravet. Det kan have været inde
i kirken eller i den tidligere fratergård. Mest spektakulær er den
gravsten, der står i koret mod syd. Den tilhører Peder Pedersen,
majestætens fodermarskal (på Kronborg), der - som der kan læ
ses på stenen - blev skudt af en uven ud for Helsingør den 20.
marts 1618. Til begravelsen hørte oprindeligt både et epitafium
og gravstenen. Sandsynligvis er den kongelige fodermarskal be
gravet i kirkens søndre sideskib.
Forsvundet er desværre også et epitafium, dateret til efter
1624. Det var opsat af Casper Fincke for ham selv og to hu
struer og børn: “Dieses Epitaphium habe ich mir meinen beiden
Hausfraven und Kindern zu.... Geächtnis machen lassen. Mei
ne erste selige Hausfrau Sophia Berends Tochter mit der habe
ich gezeuget 5 Söhne und 3 Dochter, ist im Herren entschlaffen Anno 1624 d. 2. December ihres Alters 29 Jahr. Mit meiner
andern Haus Frauen Maren (Karen) Anders Dochter habe ich
gezeuget 2 söhne, ist gestorben - Gott verleyhe uns etc. Casper
Fincke von Schazler (Zacler) Kön. May. Hammer Schmidt und
Klein-Schmidt“. Derpå fulgte et opbyggeligt vers. Epitafiet var
sandsynligvis en jernblikplade, der beskrives som: 1 midten med
et maleri forestillende Kristi opstandelse, derunder et billede af
en mand med sine 2 hustruer samt 5 sønner og 4 døtre. Under
den fandtes endnu en tavle. I alt fik han 10 levende børn. Den
første kone, Sophia Berendsdatter, må have været ganske ung,
omkring 17 år, måske yngre, da hun blev gift med Fincke. Epita
fiet har antageligt været klargjort og måske opsat, inden Karen
Seidler ne

den !\>ke kirke
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Gravsten i Set. Maria
Kirke over Peder Pedersen,
som var majestætens
fodermarskalk, som “blev
ihjelskudt af sin uven”
ud for Helsingør den 20.
marts 1618.

fødte det sidste barn. Han selv blev begravet i klostrets fratergård den 9. februar 1655.120
En anden rotgieter, der havde et epitafium i Set. Mariæ Kirke,
er Hans Bruggemann. Hans messingepitafium hang i den nor
dre gang. Hans enke Christina Henriksdatter havde som nævnt
ovenfor tidligere været gift med rotgieter Hans Kemmer (hans
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epitafium er tidligere omtalt). Kirken kvitterede 1636 for 10 da
ler, som var givet af Hans Rotgieters hustru til det epitaf, hun
blev bevilget at opsætte i kirken. Hun døde den 11. november
1638 og blev begravet i Set. Mariæ Kirke.

Jon Olafsson bøsseskytte på Kronborg 1619-1621
En enestående beretning fra bøsseskytternes liv og virke - som
vi tidligere har citeret enkelte afsnit fra - far vi af Jon Olafsson.
Han var i to år, fra 1619 til 1621, bøsseskytte på Kronborg. Inden
sin tid i Helsingør var han - foruden at have været ude at sejle
- blevet uddannet som bøsseskytte ved Tøjhuset i København.
Sit liv som bøsseskytte beskriver han levende i sine memoirer. 1
1616 gik han i tjeneste i orlogsflåden, og senere kom han til Tøj
huset i København og blev uddannet som bøsseskytte ved artil
leriet. Omkring 1619 kom han til Kronborg Slot, og de følgende
to år gjorde han tjeneste her.
Om vagttjenesten som bøsseskytte på Kronborg skriver han:
“at det tilfaldt hver rode eller kvarter at gøre vagt hver tredje
nat på Kronborg Slot og i hver sådan vagt var der 50 mand, 10
bøsseskytter og 40 soldater.121 Vagten skulle samles, når klokken
slog fire efter middag, hvilket er en time efter non, ved Røde
Port, hvor de af vagtmesteren blev nøje undersøgte, hvor vidt
de var berusede eller røde i ansigtet, thi fandtes der nogen, som
var rød i ansigtet, blev han af vagtmesteren straks anset for at
være fuld, og hvis manden benægtede det, lod han claudit (også
kaldet en stokkeknægt og profossens medhjælper) tage ham til
fange, eller fangevogteren tage ham til sig, og en tynd jernring
blev løselig lagt om hans håndled, uden at den gjorde ham ondt.
På den ring står indhugget C4, det er Christian den fjerde. Sol
dater og bøsseskytter stimier da sammen om ham for at drikke
med ham, men den, som er kommen i den stilling og kaldes
fange, drikker frit. Der sidder han til om morgenen og venter
slotsherrens eller vagtmesterens bestemmelse, om han skal gå
fri for straf og igen gøre sin vagt på slottet sin tid ud, som han
burde, nemlig at stå på post som skildvagt en dag og en nat,
eller om han skal straffes og sættes på den store skarpryggede
træhest, der står i slotsgården, og uden al nåde sidde der med
jern om fødderne under hestens bug for at trykke ham længere
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bulgangen til slottets
vagtstue i Ruhlcr
pastaien.

ned (om disse er en stærk lås), og han hænger der så længe, som
det er bestemt”.
Videre fortæller han om vagten: “at den samles til bestemt tid
ved Røde Port ved den vagtstue, som dér stod. Den tyske vagt
mester sidder midt på gavlbænkcn, og på hver side af ham sidder
en rodemester, der kommanderede den vagt, hvortil Jon hørte.
På en bænk til venstre sidder soldaterne, på den højre bøsseskyt
terne. Trommeslageren går to gange frem for at slå trommen,
men da han slår tredje gang, træder alle tillige med vagtmeste
ren an i geled og på den plads, hvor enhver først havde faet ordre
at stå og gå. Vagtmesteren går foran med sin forgyldte hellebard,
trommeslageren går på højre hånd af ham, piberen går dernæst

Den lange svungne gang
i Ridder-pastaien. 1 bag
grunden er gange, hvorfra
al færdsel til og fra slottet
oprindeligforte. Die
Langwehe ved Vagthuset
kaldes gangen i skytsbe
holdningen fra 1623.

forrest i geleddet, derpå kommer de såkaldte korporaler og så
de andre soldater, derefter bøsseskytterne, eller som de kaldes
bøssemestrene på samme måde som i første geled.
Så føres vagten over slotsbroen, der hver aften bliver trukken
op og om natten tjener som lukke for slotsporten, og gennem
hele hvælvingen, der går i zigzag til de stentrapper, som fører op
på slotsmuren, der går rundt om hele slottet. Han går så videre
syd om slottet ud på en jævn plads, hvor der findes en udhugget
og glat firkantet sten, der er indmuret i pladsen, og på hvilken
står indhugget C4. Vagtmesteren, trommeslageren, piberen og
mønsterskriverne stiller sig her, og soldaterne og bøsseskytterne
slår en kreds om disse fire. Herpå tager vagtmesteren sin hoved
beklædning af og de andre ligeså, idet han siger på tysk: Gud
give og vor vagt, hvorfor jeg vil påminde enhver ærlig soldat og
bøssemester om at tage godt vare på sig og sin post, så at der
ikke kan ankes derpå, samt at I nu svarer til eders navne. Derpå
oplæser vagtmesteren enhvers navn. Claudit går omkring og ta
ger dem, han finder berusede, bort med sig”.
Derefter beskriver Jon selve den firkantede fæstningsmur. “På
hver kant er en runddel, hvor der står en mand med sabel ved
siden og en bøsse, mens en femte står uden for døren til solda
ternes vagtstue. Således står disse fem mennesker vagt på de 5
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steder i løbet af en dag og en nat”. Det er altså 50 mand, som
hver dag og nat holder vagt på slottet.
“Vagtmesteren lukker selv porten hver aften og er selv tilste
de hver nat på slottet, undtagen når han far tilladelse af hop
manden til at sove hjemme i sit eget hus. Der er fire adelsmænd,
der gør tjeneste på Kronborg som adelburser eller gerunden (det
samme som ronden, de bcfalingsmænd, der efterser vagter og
poster). De skiftes til at våge, hver har sin nat at visitere vagten
i og går da om på slotsmuren for at gribe dem, som findes so
vende (i 1626 er der kun en adelburs ansat).
Findes én sovende på sin vagt, eller holder én uforsvarlig vagt,
har adelburserne ret til straks at dræbe ham eller tage ham leven
de med til vagtmesteren, så at han fængsles og næste dag henret
tes”. Jon fortæller videre om en sådan hændelse, som fandt sted
lige inden han ankom til Kronborg. “De formastelige henrettes
på en bestemt plads (Grønnehave nord for Kronborg) af 5 af
deres kompagnibrødre og bedste venner, som de selv udvælger
af hele kompagniet”. Det forekommer forfærdelig ubarmhjer
tigt, at den anklagede skal vælge netop sine bedste venner ud til
henrettelsen, men det var måske en skik, der gik tilbage til den
såkaldte spydret, hvor profossen stødte den dømte ind mellem
to geledder af hans kammerater, som var opstillet med front
mod hinanden, hvorpå de stak ham ihjel med pikene.122
Han beskriver et stenhus, som også kaldes Lysthuset, der står
yderst på muren, og som vender ud mod Sundet og Helsing
borg, dvs. på den lille runddel. Dér oplæses majestætens artikler,
og soldaterne aflægger ed og sværger kongen og kronen troskab
og huldskab. Det skete tre gange for Jon i de to år, han var der,
at eden blev fornyet.
Hver af bøsseskytterne fik to kanoner at passe og råde over.
Jon fik to bronzekanoner, der stod nærmest lysthuset (på Flag
bastionen). De to kanoner var tre favne lange og skød 16 pund
ud over Øresund. To andre vendte imod vest ind mod byen. Han
skriver, at Kronborgs og dets mure gik helt ned til søen. “Måske
15 favne høje og nede ved vandets overflade ligger der meget
gamle og græsselig store kanoner. (Der er en åbning for hver
kanon, som ligger i lige linje med skibene, når fæstningen for
svares). I de huller bliver der gemt hård tørv både til slottet og til
vagthusene. - et for soldaterne og et for bøsseskytterne. 1 vagt-
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husene er der kakkelovne, hvor der brænder ild nat som dag, når
det begynder at blive koldt, til langt mod påske”.
Han fortæller også om et af de store pestår, hvor der døde
omkring 7.000 på Sjælland. Der var blandt andet strenge regler
for Kronborgs personel om ikke at gå ind i et “forpestet hus”.
Købstadens papirer viser, at der i 1629 lå 45 pestsyge soldater
fra den 12. den 26. juni ude på Lappen “under bådene og havde
ingen kvarter” men blev dog “spiset med øl og brød hver dag”.
Langs kysten nord for Kronborg lå der skibsbroer, hvor fiskernes
mindre skibe og både lagde til.12’
Bøsseskytterne havde logi inde i byen. Det var en praksis, som
fortsatte langt op i 1800-årene, selvom det blev almindeligt at
“kasernere” soldaterne i slutningen af 1700-årene. En aften for
laderjon Kronborg gennem den Røde Port den port, der vendte
ud mod Stengade mod det senere fæstningsterræn kaldet San
den, og han skriver “Om aftenen, da jeg gik igennem Røde Port
fra slottet og opad stenbroen for at gå til mit logis - i dette stræ
de boede den kongelige tolder Christian Davidsen og mange
andre fornemme folk”. Her kan vi næsten følge i Jons fodspor.
Christian Davidsen er søn af tolder David Hansen. Både far og
søn bliver kongelige toldere og borgmestre. Huset, som David
Hansen bor i, er Stengade 76, “Tolder David Hansens gård” (side
18), Helsingørs fornemste borgerhus bygget af nederlandske
håndværkere. En vinkælder i gaden lokker Jon ned, da han gen
kender vagtmesterens stemme, og det viser sig, at han vil drikke
forsoningsøl med Jon, idet de har haft nogle kontroverser.
I påsken samme år er der slagsmål i toldbodens forhal (toldbo
den er den nye toldbod opført i 1619 på hjørnet af Stengade og
Sophie Brahesgadc). Der er kommet mange skibe i Sundet, for
tæller Olafsson, både dem fra Østersøen, som vil sejle ud af Sun
det, og andre, som kommer fra Holland, England, Skotland og
Norge, der vil til Sverige, Dantzig, Rostock og Lübeck og mange
andre steder. Der var i alt 637 skibe, og de ligger der påsken over.
Den 3. påskedag far de lov til at betale told hos kongens toldskri
ver, og da der er mange, som skal betale told og gerne vil sejle
bort, opstår der trængsel i toldbodens forhal, og det hele ender
med slagsmål, hvorved nogen kommer til skade. Der bliver der
for sendt bud efter to soldater og to bøsseskytter, som skal passe
på, at kun én ad gangen kommer ind. Jon er en af de fire fra
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Epitafium opsat i Skt.
Olai Kirke over tolder
David Hansen (dod
J 599) og familie. Han
tilhorte en af byais pa
tricierslægter og lod / 579
opføre Stengade 76, hvor
senere dagbogsskriveren
Jonas Ca ri s i tis boede til
leje. Kami lien ses her i
kirketojet knælende på
rodeJlojlspuder. Mændene
med sorte kapper og hatte
foran pa gulvet, kvinderne
med sorte kåber, hvide
forklæder og huer med
hvidt lin.
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Kronborg, som bliver sendt af sted. De far store drikkepenge, da
hver skibsfører giver 4 danske skilling til hver af dem.
Jon fortæller også om en anden hændelse i vinteren 1620.
Christian 4. og kongen af Sverige holdt møde i Halmstad. Så
længe kongernes møde og sammenkomst varede, faldt der så
megen løs sne på Helsingørs gader, at det nåede op til bælteste
det og blev liggende halvanden uge. Da kong Christian skulle
over Sundet fra øst, lå der mere end halvandet hundrede færger
på vandet den dag, dvs. omkring Palmesøndag. Kongen selv var
med den sidste færge, og i hele den tid stod Jon skildvagt. Kir
stine Munk var på slottet, og hun råbte hele tiden bekymret og
opmærksomt ned til Jon, der hvor han stod, og bad ham råbe til
hende, når kongens færge kom over Sundet fra øst. Men et uvejr
brød løs, og en stor isflage spærrede vejen for kongens færge.
Strømmen var så stærk, at kongens færge drev helt op til Kob
bermøllen (i Hellebæk). Kongen gik i land med stor vanskelig
hed, og gennemvåd noterede han i sin dagbog, at han gav mere
til færgemændene end det sædvanlige, nemlig 8 daler i stedet
for 2 daler. Imens var fru Kristine ude af sig selv, og hun bad Jon
bede til Gud, at det måtte gå ham godt. Hun sendte straks en
vogn med fire heste ud til kongen, som var meget medtaget af
frost og kulde. Han bad om, at der ikke blev blæst på trompeter
|

eller affyret kanonsalut for hans hjemkomst. Man ser den stak
kels frysende og ellers kanonsalutelskcnde konge for sig, kun in
teresseret i at komme ind til slottes store kaminer og få fødderne
i kobberbadekarrets varme vand.
Jon fortæller også om sin foresatte på Kronborg, hauptmanden, der stod øverst over hageskytterne og de menige soldater
samt pibere og trommere og om vagtmesteren, som han har en
del kontroverser med.
De enkelte bøsseskytter var, som Jon beskriver det, tilknyt
tet en rode, dvs. en militærafdeling på 2-3 mand på slottets ba
stioner. Slottes sydøstlige bastion blev ifølge en fortegnelse over
skytsbeholdningen fra 1623 kaldt for Bøsseskytternes pastei. Et
drikkelag i bøsseskytternes vagtstue går rigtig livligt til. Tilsyne
ladende var man ude på at drikke Jon fuld, så han kunne miste
hovedet ved næste vagt.
Jon kom fra Island, men de gemene soldater i regnskaberne
synes næsten alle at bære tyske navne, med stednavn, der hø
rer til i Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, SlcsvigHolsten og Lüneburg. Mange kan selvfølgelig ikke stedfæstets,
men en enkelt soldat, Carsten v. Kopenhagen, har da et entydigt
dansk navn. Bøsseskytterne har ligeledes mange navne, der må
være tyske, men til gengæld også en del danske navne som Piet-

Bøsseskyt terne star ved
skytset, mens andre
blandt regimentet spiser
og drikker, mens et angreb
er i gang (detalje fra side
328-329).

Ved de arkæologiske
udgravningerforan Kulturvæiftet i 2010fandtes
syldstenene fra et mindre
hus pd Sanden. En mo
derne væg forstyrrer midt
i brolægningen.

ter Frandtzen, Hans Henningsen, Lennart Mørser m.fl. Mand
skabet med piber og trommer synes tyske. Også adelburserne er
tyske, måske med et par nederlandske og enkelte danske navne
imellem. Det sprog, der har lydt, må have været en blanding af
tysk, plattysk og dansk. Svarende til det sprog, mange af Helsin
gørs håndværkere førte.

Kongens soldater og håndværkere fik grunde i byen
Soldaterne og håndværkerne blev af og til belønnet med en
grund i byen. En pudsig handel med en grund og en gård mel
lem kongen og Hans Kirckman fandt sted i 1593, hvor Hans
Kirckman havde bygget en gård i Helsingør, som han tilbød at
sælge til kronen for 500 daler og så meget engelsk stof, som der
gik til en kåbe til hans hustru; et tilbud som kongen tog imod.124
Lensmanden Steen Maltesen skulle ordne skødet. Sandsynligvis
hører huskøbet til blandt kongens opkøb af grunde til senere
leje eller gavebrev til sine ansatte tjenestemænd, her er situatio
nen altså omvendt. Det er Hans Kirckman, der i 1594 blev arkelimester på Kronborg, der sælger til kronen.
Hans Kirckmans ejendom strakte sig i den nordvestre ende i sin
bredde ud til Kongensgade over 30 alen (ca. 18 m), i sin længde langs

kronens plankeværk og i sin sydøstlige ende 26 alen (ca. 16 m).
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Den 1. november 1600 udsteder kongen et gavebrev til arkelimester Hans Bautz, på en grund uden for Kronborg i Kongens
gade. På den skal han bygge en god købstadsbygning.125

Joachim Luchtstedts ejendom strakte sig fra øst til vest over 10 alen
og 3!4 kvarter (ca. 11 m), i bredden nederst i gården i øst - vest over
8 alen og 2% kvarter (ca. 5 m) og i længden fra gadedøren gennem

forstuen fra nord - syd over 49 alen og 3 kvarter (ca. 30 m).

Joachim Luchtstedt, bøssemager i Helsingør, og hans arvinger
bor også (1613) i Kongensgade, i en kronens bolig, som Thomas
von Wittenhausen, bøssemager og soldat på Kronborg, tidligere
boede i.126 Her bor også Christen Sølvpop og Christen Frederik her tilføjes dog "Vor Frue Kirkes rettighed uforkrænket”, dvs. at
grunden kan have ligget som nabo til kirkens jord.
Ligeledes i Kongensgade finder vi Kronborgs vagtmester
Hans von Luneborg og hans arvinger (1609). Deres grunde lå ud
til gaden ligesom Povel Smelter og sognepræsten Søfrcn Torndal
ved Skt. Olai.127

Hans von Luneborgs ejendom strakte sig i bredden dvs. i øst - vest 16

alen og 1 kvarter (ca. 10 m), og i længden fra nord til syd 47 alen og 1
kvarter (ca. 30 m), gennem forstuen til mester Søfren Tomdals plan

keværk Bredden nederst i haven var 14 alen og 1 Vi kvarter (ca. 9 m).

Som kongeligt ansatte må de bosætte sig i Helsingør og indtil vi
dere være fri for skat, vagthold og “al anden kongelig og borger
lig tynge og besvær”. Hans Thorbrøgge snedker, bøsseskytte på
Kronborg, far i 1617 skøde på “en kronens bolig” i Kongensgade
på den søndre side, hvor Lisbeth Billedsniders tidligere boede.
Han bliver nabo til Lutter Lademager samt bøssemager Joachim
Luchtstedt.
Kronborgs brøndmester Hans Reimandt har skøde på hele tre
af “kronens boliger” i Kongensgade på den nordre side (hans
epitafium findes i nordre sideskib i Set. Mariæ Kirke). Den første
har Hans bøssemager boet i, den anden boede Søfrens Smeds
enke i, den tredje boede Niels Hammer, murermester i.,2H
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Jacob von Butz ejendom strakte sig i bredden til gaden fra syd til nord

mellem Niels Storckes og Magdalene Hanses 9 alen og Vi kvarter (ca.
6 m), i længden fra gaden fra vest til øst gennem forstuen til Hans von

Krentzberges have 43 Yz alen (ca. 27 m), i bredden nederst i gården fra

syd i nord 3 Vi alen og 1 kvarter (ca. 2 m).

På Sandcn findes også gårde og boder, som beboes af soldater,
Jacob von Butz, soldat på Kronborg, og hans arvinger (1613),
desuden en tømmermand på Frederiksborg, Hans Lyckov.129
Mindre præcist hører vi om kongens folk, der bor i boliger i
første fjerding, hvortil den østlige del af Kongensgade og Sanden hørte. Den del af Helsingør, som lå nærmest mod Kron
borg. Forståeligt nok, fordi de havde deres daglige gang på slot
tet. 1 1645 bebor Joachim Bøssemager en bolig i første fjerding,
som Christoffer Skriver betaler 100 rigsdaler for. Også Hans
Bøssemager lejer en bolig i første fjerding for 50 rigsdaler. Hans
Jensen, slotsfoged, havde sin gård med fire boliger, der lå i første
Qerding, vurderet til 800 rigsdaler. Her bor også en soldat, Bror
Bager, i en bolig til bare 50 rigsdaler. Jonas Tolders hus er lejet
ud til Johan Villumsen, sværdfegcr, med en ladegård vurderet
til 300 rigsdaler. Yderligere to bøsseskytter bor i første fjerding
i boliger vurderet til 100 rigsdaler. Alle nævnes i Helsingør bys
grundskat 1645. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange der far
skøder på jord og boliger i "Kongensgade”.

Arkeliet - et dagligt mylder af soldater, håndværkere,
vogne og skyts
l dag ligger Kronborgs inderste volde og bastioner tomme og
forladte. Kun salutkanonerne på Flagbastionen er tilbage, sam
men med nogle nyere kopier på Kronværket. Det sidste vagt
personale forlod den lille runddel eller Flagbastionen den 1.
april 1977. Det er svært i dag at forestille sig voldene med det
liv af soldater, som der engang har været: Det virvar af mænd
i spraglede blå og grå uniformer bevæbnede med imponerende
hellebarder, armbrøster, musketter, og bøsser; vagtpersonale og
skilderhuse, de mange vogne og heste, kanonernes hejseværk
med blokke samt tøjhuset fuldt af skyts; krudtmøllen, smedjen,
våben- og lademagernes værksteder m.m. Dertil det opstillede
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bronzeskyts pegende truende frem på de sorttjærede og rødmalede laden på runddeler, pasteier og kurtiner.
Den vældige aktivitet, som fandt sted i kasematterne, rund
delerne og på voldene - der dengang ikke var nær så høje, som
de er i dag var tilsyneladende meget forskellig før og efter Kalmarkrigen 1611-13. Frem til krigen blev der købt store mængder
stål og jern til Arkeliet - det var ved siden af mænd og mad det
nødvendigste råstof til krig, men også nødvendigt til den daglige
vagttjeneste og vedligeholdelse af materiel på Kronborg. I de 14
år fra 1599 til 1613 til krigens afslutning og fredsaftalen i Knærød
blev der mobiliseret hvert år, og selve Arkeliets personale var
producenter af blanke våben og harnisker, fremstillet af råvarer,
der blev købt hos Helsingørs kræmmere, og som færdigvarer
videresendt til Tøjhuset i København. Men der blev også købt
færdige våben og lader i Helsingør, som fra Arkeliet blev sendt
direkte til Tøjhuset. Der blev arbejdet på voldene, og der blev
arbejdet i hvælvingen, dvs. i kældrene og kasematterne. På træ
hesten inde i slotsgården sad af og til en ulykkelig soldat, og
galgen ude på den indhegnede Grønnehave nord for Kronborg
ventede truende på den soldat, der sov på sin vagt eller mødte
fuld op til vagten. Et syn, der nok også gav søfolk i Sundet stof
til eftertanke, når de rundede Kronborgs pynt. Så sent som år
1600 førte man fangne sørøvere til Helsingør og hængte dem
på Grønnehave, så alle søfarende kunne se, at den danske konge
ikke havde glemt sit løfte - at holde Sundet fri for sørøvere mod at de til gengæld betalte klækkeligt til Sundtolden.
Kongens plan med oprettelsen af våbenmanufakturerne un
der Kronborg fik ingen betydning for Kronborgs egen bestyk
ning med skyts. Intet skyts gik til Kronborgs Arkeli, og kun
nogle enkelte petarder blev sendt til Frederiksborg. Ifølge regn
skaberne skal vi helt frem til 1631, før der leveres 3 krudtpotter
til Kronborg af rotgieter Hans Kemmer. Og i 1635 leveres 4 kob
berstykker til Kronborgs nye batteri på forterrænet, sandsyn
ligvis var det kraftige halvkartover. Batteriet blev færdigbygget
i 1636 samtidig med genopbygningen af det nedbrændte slot.
Den skytsbeholdning, som findes på Kronborg i 1598, er næsten
den samme som i 1623.
På voldene stod hævetøjerne til anbringelse af kanonerne i
laderne. Disse blev kontinuerligt fornyet, ligesom forøgelse af
ammunition og garnisonens udrustning, blanke våben, vogne til
.Arkeliet
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Kuglevogn. Junckers

7. håndskrift.

Ammunitionsvogn. Junckers 7. håndskrift.
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smede, til kugler, til bøsser, til de lange bøsser og til krudt. Der
var bygninger som "tøjhuset med kakkelovnen”, bøssemageren
og lademagerens skur og esse, smedjen, krudtkammeret samt
broer og trapper på volden.

Lademager og bøssemageranlæg
Til Arkeliets voksende virke var der allerede i 1597 oprettet et
bøssemageranlæg under Jørgen Dresslers ledelse. Der var opsat
et skur med en esse og andet, der var nødvendigt til bøssema
gerens håndværk. To år efter omfattede virksomheden også 3
svende, og senere en læredreng og en lademagersvend. Ved “la
der” forstås ikke kun affutager til kanoner, men også skæftning
til bøsser og pistoler. De skulle alle være behjælpelige ved frem
stillingen af lader til rør (geværer) og skyts (kanoner). Foruden
månedslønnen på 4 daler til kost fik læredrengen klæder og sko
til nødtørft - det hele betalt af Øresundtolden.150

Følgende bøssemagere og lademagere er nævnt i regnskaberne:

Jørgen Dressler, bøssemager............................................ 1599 - 1613

Jochum Lückstedt, bøssemager....................................... 1609 -1617
Joachim Bøssemager................................................................ 1645

Hans Bøssemager...................................................................... 1645

Henrich Hane, lademager................................................1601 -1604

I november 1599 fik Jørgen Drcssler besked på at lave nye bøsser
og sætte dem af de gamle i stand, som der manglede noget på.H1
Hans årlige løn var 50 daler og en sædvanlig hofklædning samt 5
daler og 1 ort om måneden i kostpenge. Til hver af de 3 svende
blev der betalt 6 daler om måneden, ligeledes af Øresundstol
den. Kongen skaffede Jørgen Drcssler det jern og de kul, han
behøvede.
Jochum Weft'uer, Lygtemager, Helsingør, leverede 3.000 blikpatroner til kongen i april 1599, da han gik til skibs fra Helsingør.
Det var patroner, som kongen fik med sig på Nordlandsrejsen,
hvor han den 18. april under salut fra Kronborg afsejlede på Vic
tor. Bøsseskytten Anders Danckers malede 300 patroner med
gul og rød oliefarve. Året efter (1600) lovede Jørgen Bøssemager
kongen, at han ville levere 8 eller i det mindste 7 bøsser hver må-

Bøsseraf køngens bøs
semagere i Helsingør
Dress ler øg Pasquier.
Tøjhusmuseet.
Jørgen Dressler Bøsse
mager boede ved sin død
(1612) i Knægtegaden. 1
hans værksted var bord ag
bænk og alle de redskaber,
en bøssemager havde brug
for.

ned. Han havde en svend til hjælp. Pengene udredede tolderne
af deres regnskab. Bøssemageren skulle bruge 6 potter bomolie
til kongens bøsser. Bomolie var olie presset af oliven, som ikke
blev brugt som spiseolie.
I 1601 er der både en lademager ved navn Henrich Hane og
en svend, som hjælper med at fremstille alle de bøsselader, som
kongens bøssemager leverer. Svenden far 6 daler i kostpenge om
måneden, som betales for 5 måneder ad gangen. Hane far også
betaling for nogle “Peselle lauder”, han har lavet. Der må være
nok at gøre, for nu skal der også betales til en arbejdskar!, der
far 4 skilling om dagen. Endelig har håndværkerne Hans Kritte
og Jeppe Jørgensen arbejdet på nye lader og stykker, der skal til
København. De har også arbejdet på broer på volden og en ny
trappe til Arkelihuset m.m. Skifter efter Henrich Hane, ladema
ger, findes i 1620 og 1622. Tilsyneladende har han arbejdet for
kongen i 20 år.
Endnu flere har arbejdet med lader; det er Jacob v. Trcpchov
og Hans de Mildeberigh, der far betaling af Ditlev Holck. De
samme folk har arbejdet med nogle store hjul beregnet til kob
berstykker (kanoner), som blev sendt ned fra København.
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Soldat med hellebard fra
Skt. Olai Kirkes lyse
krone, 1662.

Jaeob Richert Hellebar
der havde to boliger pd
Sanden, den ene, som
han selv beboede, og den
anden, som var udlejet.
Jacob døde i 1612. Af
indbo i huset varderbl.a.
ting, som berørte hans
embede, musketter, pisto
ler, en stdlbue med sin vin
(en armbrøst), en rapir
(stødkdrde) med bandoler.
I værkstedel varder “alt
som til sddan gerning
tilhører”.
Hellebarden fra 1640
hænger pd Tøjhusmuseet.
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Kongens spyd - et stagevåben
Ét våben skilte sig helt udfra regimentets øvrige våben. Det havde
Hopmand Casper Mildenitz bestilt i 1598. Et spyd, der kaldtes en
borchissenc - “som kongen bruger, når der holdes mønstring”,
dvs. når kongen fordelte mandskabet og dets arbejde på orlogs
flåden under kamp. Først var der jernet, som Bertel Schuertfeyer i København fik betaling for. Det var slebet, poleret og for
gyldt. Snedker Frederick von der Nicnstadt, Helsingør, havde
købt og udskåret stagen af træ. Desuden var der betalt for 3 lod
guld, 6 lod rødt silke til hver en kvast til spydet. Jacob Guldsmed,
Helsingør, havde lavet naglerne, og Evert Kandestøbers kvinde,
Helsingør havde lavet kvastene til spyddet. Der blev også lavet
knebler af sølv til kongens spyd, “dem, der var der før, var afskå
ret af en tyv, her på rustkammeret på Kronborg”. Hans von Due
den, guldsmed i Helsingør, lavede foruden 32 andre sølvkneb
ler også en knebel til spyddet, “som hans majestæt altid selv
går med”. Gamle navler blev opsnidet, og det kongelige spyd fik
guldsøm til forgyldning af kneblen.
Ambrosius Sværdfeger fik nemlig betaling for at have rengjort
og indbundet alle andre spyd og for indbinding af kongens spyd.
Yderligere var der bestilt 23 spydstager, der som det øvrige blev
leveret på Kronborgs rustkammer.
Til andre spyd var der købt: 2 alen sort fløjl hos isenkræmmer
Didrik Piper. Det skulle bruges til remmen og et lod “stick” silke
til at sy samme rem med på 33 spyd. Remskæreren fik betaling
for remmen under det sorte fløjl. Stagerne af træ blev beklædt
med stof, der var sømmet fast.
I december samme år lod kongen “omgøre det gamle krigsregimente” og hauptmanden blev bedt om at forbedre det.
Guldsmeden forgyldte regimentet (det må jo være div. stager og
spyd), og der blev brugt “1 Vi alen kartekke (silketøj), som regi
mentet hænger udi”. Ovenstående er hentet i Øresundstoldens
regnskab fra 1598 til arkeliets udgifter. Dertil kom arbejdsløn til
klædninger til de 7 personer, som levede af at slå på tromme,
dvs. de syv trommeslagere, samt papir til fyrværkeri, indkøb af
salpeter, betaling af “raketter og ausfahrende firverck” til krigs
regimentets udrustning og kongens spyd, kaldet “borebissen”.
Alt i alt blev der det år brugt for 1.872 Vz daler og 10 Vi skilling.
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Krudtfremstilling på fæstningen
På så stor en fæstning som Kronborg har det været en nødven
dighed med egen krudtfabrikation. Allerede i en kontrakt af
4. januar 1579 mellem lensmanden og nogle murermestre på
Kronborg far vi at vide, at krudtmøllen eller “det lille pulver
hus”, som den kaldes, lå “på den østre gavl af kirken”. Det må
have været forbundet med en vis fare at have krudtet placeret så
tæt på slottet ud mod Øresund!
Det var et krav til bøsseskytterne og arkelimestrene på rigets
fæstninger, at de selv kunne fremstille krudt. Efter Frederik 2.s
ombygning af Krogen til Kronborg var krudtmageren blandt
artilleriets personel. Men hans tilstedeværelse fremgår ikke af
regnskaber fra 1600-23.
Under Christian 4. fabrikeredes der stadig krudt på en række
krudtmøller rundt om i provinsen, men mere og mere koncen
treres hovedfabrikationen til krudtmøllen i Københavns len i Ør
holm ved Mølleåen, hvor der var tilløb til stordrift. Den konge
lige krudtmølle ved Mølleåen var anlagt allerede i 1558-59. Det
var antagelig her, hovedproduktionen af krudt foregik for hele
landet, og ifølge tøjhusregnskaberne var produktionen i årene
fra 1592 til 1610 på 20-30.000 pund om året. Kørnckrudt og slan
gekrudt er de stående betegnelser for de to krudtsorter (musket
- og kanonkrudt).
Men der kunne også hentes krudt andre steder fra, når et godt
køb viste sig, som da en krudtmager fra Danzig viste kongen no
get bøssekrudt, som var så godt, at kongen tog det til Kronborg,
og tolderne skulle betale af tolden til krudtmageren efter dennes
overenskomst.
1 1610 leverer Hans Wulff Entfelder til arkelimester Hans
Bautz 2 små kobberstøbte krudtstamperc til krudtmøllen på
Kronborg. Beholdningen af krudt lå forståeligt nok i krudtkam
meret, hvor “bødkeren i 1616 arbejder med de mange krudttøn
der i kælderen”. Lensmanden Frederik Urne fik i 1639 at vide at,
“to døre beslået med kobber, er hængt for krudtkammeret på
Croneborg”.
Dertil kom en udbredt privat fremstilling og forhandling af
krudt, hvor apotekere og krudtkræmmere var gode forhandlere
af varen. Det fremgår også, at flere af byens kræmmere i mindre
målestok handlede med både krudt og kugler.
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Hverken i Gethuset eller i møllerne blev der almindeligvis
fremstillet nogen form for ammunition.
Med hensyn til krudt fremgår det ikke af nogen af inventarlis
terne, om der har ligget noget lager af krudt nogen af stederne.
Imidlertid må der som tidligere nævnt have ligget et lager af
krudt og kugler til probering af kanonerne, enten på Hammer
møllen eller i Gethuset. I Tøjhusets standardberegning, som er
overleveret fra 1597, findes skriverens hastigt nedkradsede be
regninger af, hvor stor en mængde krudt der kunne blive af de
forhåndenværende råmaterialer: Til kørnerkrudt beregnede han
5 lod kul og 4 lod svovl til 1 skålpund salpeter (1 lod = 15,6 g).H2
Til slangekrudt betegnedes en lavere salpetermængde - med
langsommere forbrænding til følge. Omvendt benyttede man til
det hurtigt brændende geværkrudt en højere mængde salpeter.
Derudover beregnedes mange andre blandinger, alt efter skyd
ningens art. Det kunne f.eks. være til fyrværkeri, hvor der til fyr
værkeriet på Grønnehave brugtes en blanding af linolie, tjære,
hornlim og 6Vz tønde krudt.
Et eksempel på levering af ammunition var en fragt til Kron
borgs Arkeli i år 1600 af 1 tønde harpiks, V2 tønde krudt, 200
kugler, 7 store fyrkugler og 3 kampestenskugler, som Casper
Hansen i Helsingør far sin betaling for. Sacheus Lehussen, Hel
singør, leverer næsten 4 tons jernkugler for 165 daler.
Krudttremstilhng

fæstningen
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Krudtsæk, krudthorn,
krudt mdl og krudttønde.
Junckers 7. håndskrift.
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Hans Wulff fik betaling for 12 krudtsække og patronlader (pa
tronhylstre), og der købes patronlader af blik i kister - de bruges
i feltkærrerne. Der anskaffes også plader og jernringe til nogle
store fyrkugler, som bøsseskytterne skal bruge.

Den gamle stald på Lundegården og den nye i Grøn
nehave
Til Arkeliets forskellige bygninger hørte der foruden krudtværk
også stalde og skafottet med galge på den militære eksercerplads
ved Grønnehave. I 1627 sendes der forskelligt til Kronborg, som
skal til den nye stald i Grønnehave - 20 store muranker. Sand
synligvis har der ikke været plads nok i den gamle stald på Lun
degården og i kascmatterne. Den nye stald bruges derefter hele
tiden i 1630-1640'erne, og regnskaberne fortæller om den me
gen hø og hakkelse, som lenets bønder skal skaffe til hestene på
Kronborg. Tiden som kongeborg og fæstning er tilsyneladende
meget neddæmpet. Kun ganske fa gange udskrives der brev fra
Kronborg, hvor kongen og rådet har været samlet. Men det er
jo også årene, hvor Kronborg blive genopbygget efter branden
i 1629.
Den gamle stald på Lundegården bestod af to længer på 67
fag og et tværhus på 41 fag. Bestemt ikke nogen små bygnin
ger. Staldmestrene selv boede i tværhuset, hvor der var et kam
mer med bord og 4 bænke samt en rygskammel. Dernæst havde
staldmesteren sit sengekammer med et sengested med himmel,
desuden et bord og et par skabe. På loftet var der yderligere to
sengesteder. 1 den store længe, hvor kromanden boede, var der
kamre til kongens svende og på loftet 17 sengesteder, sandsyn
ligvis til kroens overnattende gæster. 1 begge længer har der til
syneladende været stalde. Endelig fandtes der også en bygning
med kongens smedje.
I 1624, da kongen var i gang med byggeriet af en slotshavn til
Kronborg, stod der 16 heste opstaldet på Lundegården, som blev
brugt til at føre byggematerialer til haven.

Kronborgs Arkeli under Kalmarkrigen 1611-1612
På Kronborg blev der under Kalmarkrigen handlet og arbejdet
energisk med våbcnfremstilling. Våbenleverandør Gert v. Halle
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havde solgt 27 par pistoler, som bøssemager og lademager havde
gjort færdige. Jacob Richert Hellebarder, der havde sit eget regn
skab i sundtoldens udgiftsregnskab, havde arbejdet på 200 smal
le spidse jern, der blev leveret til Tøjhusets arkclimester, Hans
Kost. Der var jernduppe og brodder, som skulle sidde nederst på
“strangerne”, og 50 krudtstødere, der var lavet som hellebarder.
Valentin Svcrin havde været i Carsten Kocks kræmmerbod for
at købe 57 alen rødt hårdug, som han havde udtaget hos ham.
Det var brugt til en “fenneke” (fane), fordi den gamle ikke kunne
bruges mere. Det var den, som undertiden blev sat op på en
runddel, som skipperne havde at rette sig efter, når de indsejle
de. Den røde fane brugtes, som det tidligere er fortalt, når Kron
borg markerede, at det ikke var nødvendigt på grund af storm
og uvejr at stryge for slottet. Ofte var fanerne af silketøj kaldet
karteken eller sindal, men de kunne også være af hårdug. Nogle
gange var kanonkuglerne blevet indsvøbt i hårdug, som et foer
for at fa dem til at passe bedre i løbet.1 u
En af byens rotgieterc ved navn Peter - ikke at forveksle med
Gethuscts rotgieter - havde leveret kobberrør, som var brugt
til petarder på Jørgen Lunges befaling. Dem forarbejdede Gotthardt Rande, klejnsmed i Helsingør, til 6 petarder til Arkeliet.
De skulle bruges på togtet i Sverige.
Så var der betaling til flere for anstrygning af kartovelader
med sort og rød oliefarve. Der var blevet arbejdet med en sme
dekærre og slået kobber om essen og på skorstenen. Der var
blevet købt boldavit - lærred i ruller - og 200 søm til den store
smedevogn. Dertil 2 tønder tjære til skytsladerne.
Fra Hammermøllen blev der den 10. maj sendt 2 par håndklover (håndjern) og 3 store bolte med 2 ringe fra Kronborgs
Arkeli til Halmstad, som profossen i krigslejren skulle bruge til
krigsfolkene (dvs. til krigsfangerne).
Regnskaberne for årene 1611-12 viser Kronborgs aktiviteter
under Kalmarkrigen. Kronborg var da en centralt placeret fæst
ning i riget, hvor en væsentlig del af våbenproduktionen blev
udført af Arkcliets håndværkere i samarbejde med Helsingørs
kræmmere og Tøjhuset i København - hvorfra våbnene blev videresendt til hæren. Men som fæstning var Kronborg uberørt af
krigshandlingerne.

Arkeli under Kabndtkneen 1<>11 ]o!2
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Ridder-pasteien ses i
vandret snit gennem
øverste etage. Tegnet
0.1726.1 Ridder-pasteien
ligger slottets oprindelige
indgang ved D, mens B er
den nuværende indgang
ved broen. M er smedjen,
og G og Her stalden med
vognremise.
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Arkeliet efter Kabnarkrigen 1613-1631
De følgende år fortæller regnskaberne om stort og småt på Arkeliet. Inde i byen hos Carsten Kræmmer havde man nu købt
1.235 uldne bånd til en del af de nye knægte, som blev sendt fra
Kronborg til Halmstad og andetsteds. De havde ingen gehæng
(bandolerremme) til deres værger (sværd). Samtidig leverer Car
sten også stålstænger til Hammermøllen og til Arkeliet.
Jochum Luchstedt, der nu var bøssemager, var også soldat på
Kronborg. Han havde været med kongen ved Elvsborg og på
rejsen frem og tilbage. Men freden havde ellers sænket sig over
Kronborgs Arkeli. Selv om bøssemager og lademager fik deres
løn, hører vi næsten ikke mere om våbenproduktion.
Klejnsmed Casper Fincke havde sit eget regnskab fra 1612 til
1622; han fik en smededreng til hjælp i 1613. Det løse personale,
som hele tiden havde arbejde på Arkeliet, var tømrerne, savskæ
rerne og bartskæren. Dertil kom mange andre af Helsingørs
håndværkere.
Der blev købt det nødvendige stangjern og stål, men der blev
også købt færdige pistoler fra Helsingborg og fra Dantzig, sam
tidig med at der blev repareret på sønderbrudte geværer Så blev
|
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der købt de sædvanlige hellebarder og spidser, dvs. stikvåben, og
Arkeliet leverede våben til andre fæstninger og Tøjhuset. Der
blev indkøbt klæde, og uniformerne blev syet eller fornyet.
Men langt den største del af tiden på Arkeliet og Kronborgs
volde må personalet have brugt til at vedligeholde og anskaffe
nye lader, som kanonerne skulle ligge på. Der blev tømret og
snedkereret store feltlader og hjul, som derefter blev tjæret og
anstrøget af malerne. Det store stakit uden for porten, som om
gav Kronborgs militære fæstningsområde, blev malet med rød
oliefarve af Casper Maler. De spidser, som var udlagt på rundde
len, blev malet med grå oliefarve. Den udvalgte prins Christian
havde flet to små skytslader strøget af Casper Maler, ligeledes
en kartovelade, som stod på Kronborg vold, og en bom til at
vinde stykkerne af laderne med.
Der blev også produceret lader til krudttønder, og der blev
arbejdet med de sædvanlige smedevogne (kærrer), pulverkærre
(krudtvogne) og bøssevogne. Der skulle træ til bygninger og stil
ladser, til skibsblokke, fyrværkeri og ikke mindst træ til bødke
rens halve og hele krudttønder.
Man købte stålstænger til render, file og hellebarderne hos
Carsten Kræmmer, og Casper Fincke købte stålstænger hos
Claus Wildschøtte til at lave bratvendere til Frederiksborg Slot.
Nu var tiden til ganske fredelige sysler. Reb og tov var der brug
for i store mængder. Det skulle bruges på volden for at “indsætte
og udsætte” kobberstykker. Der skulle også vinder og bomme til
at hejse stykkerne fra laderne.
Men ammunition skulle der stadig bruges på Arkeliet, deri
blandt 124 stenkugler til de 7 fyrmørsere, der stod på volden. Så
blev der købt linolie, boldavit, sejlgarn og hamp. Dertil bræn
devin, papir, sæbe, olie, og sardug samt harelim til fyrværkeri,
som kunne fas hos apoteker Hendrich Bubert. Om det var til
en bestemt lejlighed - måske det fyrværkeri, der var tale om
i året 1617 - ved vi ikke, men Hendrich Bubert fik den 30. juli
betaling af lensmand Christen Hansen. Christoffer Arkelimester
havde udtaget det, som skulle bruges til det fyrværkeri, kongen
lod færdiggøre på Kronborg den 29. december.
Der blev i løbet af årene stadig beslået mange skytslader, og
de blev anstrøget med oliefarve i de sædvanlige sorte og røde
farver, ligesom der blev anskaffet flere nye skytslader til kartover
og slanger, der lå på volden.
-kciid (Tic'!' Kdimtnh'iXc I!
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Deii ene af "dc unge
herrer" - den kommende
Frederik 3. med bosse og
patron - og bandolerrem.
Den 6-dhge Frederik er
malet i 1615 af Piet er
Isaacsz, der var fod t og
opvokset i Helsingor.
Foruden at være en stor
maler var han bl.a. også
hemmelig korrespondent
for svenskerne.

I oktober og december 1617 arbejdes der med lader i hvæl
vingen i krudtkammeret, fordi der skulle oplægges nogle krudt
tønder. Douve Didricksen van der Shellingh betaltes for 1 amme
linolic, som han havde købt i Amsterdam til Arkeliet.
Uniformklæde skulle der stadig til. Det blev købt hos Arent
Benen, Helsingør, ogjohan Kloppenborg, kræmmer. Man kunne
have forestillet sig, at Arkeliets uniformsklæde var købt i Tugtog Børnehuset - den anden af Christian 4.s straffeanstalter, hvor
der i løbet af 1610’erne blev produceret så meget klæde, at det
udkonkurrerede det traditionelle importerede engelske - men
til soldaterne på Kronborg hentede man altså alle stofferne i de
nordtyske klædeproducerende byer Osnabruckc og Lubeck.

Bandoler rem med
patron hyls tre - populært
kaldet de 12 apostle, 1625.
Tøjhusmuseet.

Lauritz Mulle Begsyder tjærede nye feltladehjul og faldporten
på Kronborgs vold. Årene forinden havde han tjæret 58 par store
hjul til stykkerne, som stod på volden.
Endelig var Gert von Halle på banen igen (1617), og han fik
betaling for 100 par pistolløb og 100 bøsseløb, som han havde
købt i Dantzig for kongen. Men derefter gik der hele to år, før
der blev købt bare 3 par pistoler i Helsingborg hos bøssemager
Reiner Passquier, og Gert von Halle solgte 50 par pistolløb fra
Dantzig.

De sidste år, vi følger Arkeliet
Arkeliets klejnsmed Casper Fincke, der havde været ansat fra
1612, var i 1622 blevet mester på Hammermøllen. De to næ
ste års arbejde på Arkeliet krævede tilsyneladende heller ikke så
meget klejnsmedens arbejde. Det synes næsten kun at handle
om havnebyggeriet, dernæst reparationer og vedligeholdelse af
skytslader, savskæring af egetømmer, træ, der skal bruges til at
lægge under stykkerne samt køb af to ammer linolie af Peter
Thomissen v. Schceneboren. En ny kræmmer er leveringsdyg
tig i klæde til vagtkjortler. Det er Niels Pedersen, Helsingør, der
sælger islandsk vadmel og lybskgråt, som vagtmester Casper
Kessebcrrigs kvitterer for.
Det sidste års udgifter til Arkeliet, som vi kan følge, er fra
1625 til 1626, hvor tre hjulmænd fra Helsingør har fornyet 6
rustvogne, som havde været med i krigen. To begsydere har tjæ
ret rustvognes hjul, som er beregnet til kongens rustvogne.
Bøssemager og lademager far deres løn, og Laridz Mulle,
begsyder, tjærer skytslader.

De sidste ar, vi'/alger Arkeliet
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I 1624 fik “gevaldiger Hans” 3 jernboldte og 6 fodkloer. De
vejede tilsammen 2 lispund smedede jern til fangerne. Det kan
have været ham, som Jon Olafsson kalder for claudit eller stok
keknægten, som far sin løn i 1626. Der kommer mere til fan
gerne: En kæde 3 alen lang med 10 håndringe. De vejede ca. 10
kg, lavet af smedejern til brug til fanger. Efter Jons beretning var
det lette håndjern, soldaterne fik, på når de blev taget af claudit.
Året 1626 viser udgifterne til krigsfolket på Kronborgs kor
poralskab. Her er lønninger, månedspenge m.m. “De 9 gamle
knægte står udi porten og holder skildvagt”. De får 4 ’/a daler, og
gennemsnitlig er der 17 soldater i korporalskabet om måneden,
som far 4V4 daler. 5 bøsseskytter får en løn på 6 daler, og 7 bøs
seskytter aflønnes med 5 daler. Dertil kommer 15 bøsseskytter
fra København, der får 5 daler. Endelig er der en stokkeknægt
samt 2 piber og trommer til 6 daler. Derudover aflønnes 1 vagt
mester med 50 daler, en adelburs med 7 daler og en rustmester
med 8 daler. Af yderligere udgifter til Arkeliet er der den løn,
som Casper Fincke skal have. Desuden købes der varer hos Pasquier i Helsingborg, og der betales færgemands- og dragerløn,
og så har Willum Sværdfeger leveret nogle varer.
I december 1631 får Thomas Andersen, soldat på Kronborg
fæstning, bestalling som sporemager i Helsingør. “Han skal på
sin egen bekostning forarbejde så mange stænger og mundstyk
ker, som han afstedkomme, når kongen lader ham tilsige. Så
længe han har noget af kongens arbejde under hænder, skal han
være fri for vagt på Kronborg. Han skal være bosiddende i Hel
singør og være fri for borgerlig og byens tynge, så længe han har
denne bestilling. Løn får han udbetalt af tolderne i Helsingør, ef
terhånden som stængerne og mundstykker forfærdiges”. Det er
tilsyneladende det sidste, vi hører til Kronborg Arkeli i kilderne!
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Mens Casper Fincke i

1618 varansat på Kronborgs Arkeli begyndte han
sit arbejde på det store
gitter til kongens kapel
i Roskilde Domkirke.
Det blev det største og
kunstnerisk fornemste
smedejernsarbejde, der
nogensinde er lavet i
Danmark. Foruden
sin bekendte signatur
”Gaspar Fincke bin ich
genannl. Dieser Arbejde
bin ich bekant”, satte han
også sin ojle brugte signa
tur - en korslagt Hammer
øg nøgle for klqnsmcdene
- midt i nederstefelt vest
fordøren. Arbejdet må
have stået på i to år på
Hammermøllen.

Kapitel 11:

Kronborgs
befæstning,
skyts og
skanser

Deii ene af Kronborgs runddeller, ved Ridderpasteien.

Fæstning, skyts og det bastionære princip
Kronborg blev ved sin opførelse 1574-85 et pragtfuldt renæssan
ceslot, og det blev også det største og fornemste eksempel på
et bastionært byggeri i Danmark. Hans van Paeschen begyndte
byggeriet, og nederlænderen Antonius Opbergen videreførte
hans arbejde som bygmester på Kronborg og fæstningsingeniør
og stod for den endelige udformning af fæstningsværkerne. Mo
dellen for Kronborgs fæstningsværker var hentet i Antwerpen,
hvor det nyeste inden for fortifikationskunst kunne studeres.
Det blev et system af datidens mest berømte nederlandske fæst
ningsekspert Daniel Specklin - beskrevet i værket ‘Architechtura von Vestungen” fra 1584 - som man byggede videre på ef
ter Frederik 2.s død, hvor endnu en fæstningsekspert, Hans van
Steenwinkel, blev den næste hovedansvarlige for det udbyggede
bastionære system på rigets fæstninger. Samtidig gennemførte
han en nybefæstning af de vigtige fæstninger Akershus, Bohus
og Varberg, der var bygget efter samme princip som Kronborg.
Sprecklins teorier medførte en ny bestykning med langt flere
og sværere skyts og småskyts i mindre udstrækning. Skytset var
opstillet i tre niveauer. Systemet omfattede hele og halve karto
ver, slanger, notslanger og fcltslanger. Det sværeste skyts nederst
(ifølge Jon Olafsson: “nede ved vandets overflade ligger der me
get gamle og græsselig store kanoner”), dvs. de hele og halve
kartover var anbragt i bastionernes tilbagetrukne flanker eller i
de lukkede kassematter. Det lettere og længererækkende skyts
- notslanger, feltslanger samt hele og halve slanger beregnet til
frontal skydning i terrænet - var placeret på bastionernes åbne
platform, hvor de kunne drejes i alle retninger. Forsvarets tredje
del var fodfolket - bevæbnet med bøsser - og hageskytter. Til
opstillingen hørte også den §erdc del af skytset - som var an
bragt forskellige steder i kasematterne - ringstykker, stormstyk
ker m.m. Det var skyts, som blev brugt, når fjenden var nået til
midt i voldgraven. Den femte del af opstillingen og affyringen
foregik, når, fjenden var nået til bastionens ydermure. Da skulle
alle skud fra den tilstødende bastions kassematter og top kom
me samtidig, rettet mod spidsen af den angrebne bastion og ter
rænet mellem bastionerne. Det sjette og sidste skud skulle falde,
når fjenden forsøgte at klatre over op over den angrebne bastion.

Der blev han ramt flankerende fra de tilstødende bastioner og
blev modtaget af musketilden fra fodfolket øverst på murene.1“
Arkeliets opstillede skyts var de sædvanlige hovedgrupper af
skytsformer: Kartoverne som de sværeste, dernæst slanger og
falkonetter. Når skytset stod opstillet, og beholdningen blev be
skrevet, var det kaliberen, der blev noteret og ikke kanonernes
vægt, således som vi ellers kender det fra rotgieterens støbe
regnskaber.
En opgørelse af Kronborgs skytsbeholdning fra 1623 er beva
ret. Den afviger næsten ikke fra beholdningen fra 1597, men vi
ser, at så godt som intet af det nystøbte skyts på Gethuset i Hel
singør havde været beregnet til Kronborgs volde, men derimod
til flåden, handelsflåden og de konvojerende skibe samt nogle af
de andre fæstninger.
To runddele blev færdigbygget i 1576 ved Hans Bygmester
(Hans von Paeschen) med to runde tårne. Runddelene kan sta
dig ses ved spidserne af bastionerne, men nu rager de ikke op
over bastionernes niveau, som i tidens løb er blevet betydelig for
højet. Runddelene kaldes i 1623 for Store eller Ridder-pasteien,
og Lille Runddel. Opgørelsen kan ses under bilagene.
mug, skyts og det bastiona^c princip
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Rundellen, pd spidserne
af Ridder-pasteien, blev
bygget af bygmester Hans
von Paeschen i 1376.1
16^8 stod der vippefyr og
skillerum. Voldene nåede
kun op til midten af run
dellerne, mens de i dag
har samme højde (detalje
fra side 328-329).
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Tegning af Kronborgs
befæstning.

Kronborg har to runddeler og fire murede bastioner med til
bagetrukne skydeskår i flankerne, lang murflade med et enkelt
knæk mod nord og foranliggende voldgrave. Samme konstruk
tion findes på Varberg-fæstningen.
Det absolut sværeste skyts på Kronborg stod i 1623 i Tøjhuset
på volden. Vi ved ikke præcist, hvor bygningen har stået, men
hvis man analyserer opstillingen af det forskellige skyts, kan
det ikke have befundet sig andre steder end på volden mellem
Konge-pasteien og Bøsseskytter-pasteien. Her stod tre hele kar
tover, der skød henholdsvis 56 og 45 pund. Den på 56 pund var
fæstningens sværeste. Træfsikkerheden for kartoverne var ikke
så stor som for slangerne. Kartoverne var lettere og hurtigere
at lade end de lange slanger. En dobbcltkartovc med en vægt
omkring de 5 tons blev sendt fra Kronborg ind til Gethuset i
Helsingør i 1603 til nedsmeltning; den blev kaldt “Der Strauss”
(Strudsen). Kanonen lå de følgende år på Gethuset, hvor den
langsomt blev savet itu, efterhånden som man manglede metal
til nye stykker. Strudsen var støbt for Christian 3. i 1541 og ero
bret af svenskerne i 1565, men altså nu endt på Tøjhuset.11'
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I Tøjhuset på den vold (dvs. at Tøjhuset stod på volden) be
fandt sig endnu kilestykken falkoner m.fl. 1 hvælvingen under
Store Runddel, og under Konge-pastcien, og under Bøsseskytter-pasteien stod noget mindre smedejernskyts, flere stormstyk
ker med lille kaliber. Muligvis var der tale om små skråstykker
med konisk løb-skæftede bagladekanoner.116 Under Konge-pasteien stod flere ringstykker ligesom i hvælvingen under Store
Runddel. De kan være skæftede bagladekanoner med omlagte
ringe; en ældre kanontype, som forsvandt omkring midten af
1600-årene.
Dernæst fandtes det svære skyts på den Store Runddel (Ridder-pastcien). Her har skytset kunnet rettes ud mod nord i Sun
det og ind mod land langs kurtinen. Her stod 3 kartover, der
skød 46 og 45 pund samt to på hver 40 pund. Dernæst 1 slange,
et stenstykke og 1 fyrmørser. Hermed var den Store Runddel
den sværest befæstede af Kronborgs runddclcr (bastioner).
Runddelene blev bygget i løbet af 1575. I Øresundtoldens regn
skaber fremgår det, at Hans van Paeschen forpligtede sig til at

Pti volden mellem Kongepasteien og Hosseskytterpasteien mod syd stod det
rigtigt svære skyts, bl.a.
en slange, kaldet forden
svenske Nattergal, der
skod 19 pund. Der stod
også en kartove, kaldet
for Sangerinden, der skod
27 pund.

bygge to rundeller samt en karnap af hugne sten. Prisen på dem
var 4.100 daler.
På Konge-pasteien stod en kartove, der skød 45 pund - over
for smedjen - 1 kartove, der skød 45 pund samt en sangerinde,
der skød 27 pund (betegnelsen havde været brugt siden Frederik
2.s tid). En kartove-type, som var forbeholdt orlogsskibene (men
den var her altså stadig) samt 1 notslange og 1 svensk slange,
“Nattergal”, der skød 19 pund m.m. 1 det store tårn stod 2 slan
ger på hver 872 pund. De har peget ind over land og med deres
træfsikkerhed kunnet ramme deres mål. Skydeskårene i det sto
re tårn er i dag ikke ret store, men har oprindeligt været større.
Bøsseskyttcr-pasteien var bestykket med 1 kartove, der skød
44 pund og to halve, der hver skød 26 pund. Desuden var der 2
notslanger. Dem var der i alt 9 af på Kronborg. De fleste af disse
svære kanoner var gået ud af brug i løbet af 1500-årene, og to
af dem sendes i 1627 til nedsmeltning på Gethuset, således at
man beholder syv. Vægten opgives for hver kanon til 4.380 kg.
Længden på dem var betydelig. Dernæst stod der 2 trekvarte og
2 kvarte slanger og et femkugle-metalstykke og et metal stenstykke. Stenstykker var forladekanoner med indstøbt kammer
til krudtladningen af mindre diameter end det øvrige løb, men
de var ikke særlig almindelige og ikke den type, som Kemmer
støbte i 1617. Endelig var der Lille Runddel (Flagbastionen),
hvor der stod 5 små mørsere. Sandsynligvis har de været på flade
fødder, og en standardkaliber for dem har været 30 pund sten.
Fra runddelen blev der skudt ud over vandet.
Dernæst var der kurtinen - Langkigget mellem den Store
Runddel og Konge-pasteien. Her stod to kartover på 45 pund,
en halv kartove på 21 pund, 4 notslanger og 1 kvart slange og
2 falkonetter. De sidste var de mindste af de støbte forladeka
noner. Her har der også været muligheder for at skyde præcist
langt ind over land, mod enhver fjende, der nærmede sig bor
gen fra landsiden. Befæstningen over for smedjen, som må have
været nær tøjhuset på volden, var bestykket med 1 kartove, der
skød 45 pund, 1 notslange og nogle slanger. Ved vagthuset blev
man mødt med 3 kvarte slanger og 1 lille trekuglestykke. Sand
synligvis “det stykke, som skyder med 3 kugler, der ligger på
Kronborgs vold”, noteret i Fæstningsregnskaberne den 6. okto
ber 1612.

I år 1600 far vi at vide, at der arbejdes ved broer på volden og
ved en ny trappe til Arkclihuset m.m. Det må øjensynligt være
Tøjhuset. Slotsporten var sandsynligvis den oprindelige port i
Store Runddel, hvor der var vagtstuer, ligesom der var i Bøs
sesky tter-pasteien. 117
Hver runddel og pastei var en rode, som var ledet af en rode
mester. Jon Olafsson fortæller, at vagtmesteren en søndag hen
ter 18 potter Rostocker-øl op på fæstningen - i øvrigt den bedste
udenlandske øl. Meningen var at drikke Jon fuld den nat, hvor
han som bøsseskytte skulle stå på post på Lille Runddel (Flagba
stionen), på vagt sammen med soldaterne. Jon er bevæbnet med
sit spyd, men det kommer ikke til kamp - han råber vagtmeste
ren an så højt, at denne springer tilbage af rædsel. Her nævner
Jon også en femte post på fæstningen, som stod uden for vagt
stuedøren. Vagtstuen lå i slotsporten ved den lange gang i Store
Runddel. Flere gange nævnes Røde Port, der førte fra slottet og
henad stenbroen (Stengaden), og det er porten uden for selve
fæstningen. Tæt op til plankeværket mod sydvest lå en større
bygning til højre for Røde Port.

Byggeriet af havnen i 1624-1626
I Østersøen var herredømmet i 1620’erne hovedsagligt bestemt
af tre faktorer: kontrol over adgangsvejen, dvs. Øresund og bæl
terne, styrkeforholdet mellem de danske og svenske flådestyrker
i området og endelig kontrollen med kysterne rundt om i Øster
søen. Ændrede indbyrdes forhold gjorde, at magten var ved at
tippe til fordel for Sverige. Denne situation havde foranlediget,
at det danske rigsråd med kongens tilslutning i 1622 havde ud
stedt en erklæring, der tilkendte Sverige højhedsretten over den
nordlige og den østlige del af Østersøen og dansk overhøjhed i
havets sydlige og vestlige del. Sveriges erobringer i Baltikum og
Polen var et foruroligende resultat for Danmark, idet Sverige ef
terhånden havde opnået kontrol med hele den baltiske kystlinje
fra Den Botniske Bugt og helt frem til Polen. I sine anstrengelser
for at holde på magten i Sundet begyndte Christian 4. byggeriet
af Kronborgs slotshavn i 1624, samtidig med endnu en udbyg
ning af orlogsflåden.
Slotshavnen ved Kronborg skal ses som en krigshavn til hur
tige leverancer af krigsmateriel til og fra fæstningen. Fra 1624 til
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Den franske kobberstikker
La Pointes stik efter den
svenske ofricer og ingeniør
Erik Dahlberg, der senere
blev overinspektør pd de
nyerobredefæstninger i
1660'erne. Her ses defire
bastioner, slotshavncn,
den nye bastion med vold
grave, hele det militære
onirdde med hestestald og
aidelig Helsingørs bymur
samt desenere nedrevne
karréer.

1626 påbegyndtes og afsluttedes byggeriet ved Kronborgs syd
østlige side, som hidtil kun havde haft slotsbryggen at lægge til
ved.
At udviklingen havde forårsaget en uro ses af et missive den
19. april 1623 til lensmændene på følgende fæstninger: Kron
borg, Helsingborg, Kalundborg, Korsør, Malmøhus, Landskro
ne, Laugholm, Varberg, Bergenshus, Bohus, Nyborg, Riberhus,
Hald, Christianstad, Christianobel, og Skanderborg. De skulle
undersøge, hvilke kobber- og jernstykker (bronze- og jernka
noner), enten det er engelske eller surlandske, der fandtes på
“befæstningerne i deres len, og hvor mange pund de skød”, og
snarest berette derom til kongen.
1 1624 sendes et missive til Jørgen Urne om, at han på kronens
Hammermølle ved Kronborg Slot skulle lade 200 jernspidser
(spyd) med led og 100 jernspidser uden led smede, og i Helsin
gør skulle en smed lave 80 jernspidser med led og 40 uden led
og lade dem alle belægge med stål, således som et medfølgende
mønster viste det.
Årene mellem 1624 og 1627 var travle år i Helsingør - mens
krigen rasede i Europa - både hvad angår byggeriet af en havn
ved Kronborg, og hvad angår driften og produktion i møllerne
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og Gethuset. Der har været cn tæt transport og udveksling af
materialer mellem byen og borgens Arkeli.
På Lundegården stod de 16 heste opstaldet, som skulle føre
byggematerialer til den nye havn. Fire personer var ansat til at
røgte hestene og fem til at køre vognene med sten. De blev af
lønnet hver måned, men arbejdet har angiveligt været meget
hårdt, og en af arbejderne “løber bort af tjenesten”. Antallet af
mandskab falder til en person hen imod vinteren. Årslønnen for
røgterne af de 16 heste i Lundegården var 12-20 kurant daler.
Der var ansat 8 arbejdskarle til at opbryde kampesten i mar
ken og age dem frem til den nye havn på slotsherren Jørgen
Urnes befaling. De fik for hvert læs 8 skilling dansk. Arbejdet
startede i maj og sluttede den 28. november i året 1624. Der var
da hentet 2.458 læs kampesten. Rasmus Hansen hjulmand, Hel
singør, betaltes for 5 nye stenvogne, som han havde lavet til at
age sten med til havnen.
Heste og vogne blev udstyret, og vognsvend Peder Jørgensen
havde købt groft lærred til sække af Adam Kræmmer. Samme
dag havde han skaffet 32 favne reb til grimer, og remsnideren
Frants Hansen fik sine penge for 4 par seler og hovedtøj, 16 gri
mer og 4 stangremme.
Ligeså skulle der 2 tønder tjære til at smøre stenvognene med
og anskaffes et trug til hestenes havre. Det havde Peder Jørgen
sen ordnet. Det hele blev købt af Peder Svendsen, Helsingør.
Den 13. maj var det Tønnes Ottesen, Helsingør, som fik be
taling for tjære og den 29. august for tjære til smøring af sten
vognene. To dage senere havde Peters Steffen Smidt, Helsingør,
lavet beslag til hestene. Endelig havde vognsvend Peder Jørgen
sen forplejet hestene i stalden på Lundegården, og Lauridts Sø
rensen, begsyder, havde tjæret 4 store vogne.
En væsentlig del af byggeriet var træet til brokisterne, men
også til et stenlad, der skulle føre kampestenene ud til havnen.
Der kom fyrretømmer i juni måned fra Bryndel Olufsen, Kalv
sund i Norge.
I oktober blev der arbejdet, mens mørket faldt på, og der blev
bestilt lys og lygter til hestene, der stod opstaldet i Lundegård.
I december blev der købt hammelreb og 29 favne liner til he
stene hos Frederik Rebslar, Helsingør. Den senere så berømte
kongelige spirbygger ved navn Fiet Kragen, hvis arbejder kendes
fra dragespiret på Børsen i København, den store kanonvægt i

Tøjhuset og kirketårnet på Skt. Olai Kirke i Helsingør, arbejdede
med sit selskab af tømrere fra september til den 29. december.
Hestenes foder på 340 tønder havre blev hentet hos Anders
Haagensen, i Helsingborg. Regningen blev afleveret til Albridt
Cornelisen, Helsingør. Hver tønde kostede 6 slet mark. Endnu
en regning på foder betales den 30. december til Peder Svendsen,
Helsingør, for 392l/z tønde og 1 skæppe havre til hestene. I alt
er der i året 1624 blevet brugt 1036 daler kurant og lOVz skilling
til den nye havn. Byggeriet begyndte det år i maj og varede til
oktober, og der blev kørt 11.064 læs kampesten til.
I 9 dage arbejdede pligtkarle med at bære og føre sten ud til
brokisterne. Fra juli til september førte Mads Humle, skipper på
prammen, kampestenene ud til brokarrene. Til hjælp havde han
Sylvester Olufsen, havde været på prammen i 42 dage.
Skibstømmermændene Oluf Stipha og Unde Norbagh havde
også arbejdet hver dag på flydeprammen med at føre sten til
brokarrene - som var aldeles utætte. Fisker Niels Hansen havde
købt en båd, som tømmermand Fiet Kragen og hans folk “farer
ud til” på havnen. Jens Svendsen fik forskud for de brokar, der
skulle fyldes med sten, og han og hans pligtfolk (daglejere) fik
betaling fra september-november for at læsse kampesten i bro
kisterne.
Mester Fiet Kragen, tømmermand, fik forskud hver måned
fra 9. februar til 31. december. Det dækkede de brokister, som
han havde fortinget med kongen, at han skulle ophugge til den
nye havn.
Den 30. december fik Jeppe Madsen betaling for en mast, som
Fiet Kragen havde udtaget hos ham. Jacob Madsen, København,
fik også betaling for tømmer, han havde leveret til den nye havn.
Endelig var der købt tømmer hos Jacob Veber og Hans Peder
sen, Helsingborg, de var forvaltere af det Gullandske Kompag
ni, og det var rentemester Christoffer Urne, som havde handlet
med dem.
Fiet Kragen fik atter forskud for brokister, som han og hans
selskab havde tømret, og Knud Aagesen havde stået for de øv
rige indkøb. Han fik betaling for flydeprammen og brokisterne
samt det anker og tov, han havde ladet bjerge, som drev ud fra
brokisterne i den store storm. I oktober 1626 blev de sidste ud
giftsbilag til havnebyggeriet underskrevet af slotsherre Jørgen
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Jørgen Urne var lensmand
på Kronborg i årene 162327, netop da man byggede
Kronborg slotshavn.

Urne, hvorefter havnen må være færdigbygget. I alt blev der
brugt 22.085 rigsdaler samt 2.805 daler kurant.

Slotshavnen og kejserkrigen 1623-1629
Krigen i Europa var begyndt som et opgør mellem protestanter
og katolikker i det tyske rige, men udviklede sig hurtigt til en
almindelig magtkamp med deltagelse af de fleste europæiske
stater. Rigsrådet var imod den danske deltagelse, men Christian
4. var som hertug af Holsten indstillet på at indtræde i krigen.
Baggrunden var forholdet til Sverige og muligheden for at skaffe
landområder i Nordtyskland og sikre det protestantiske Dan
mark/Norge mod katolicismen og den tyske kejser. Danmark

Christian 4.s brev af 26.
marts 162$ til kansler
Christian Friis. Brevet
omhandler el mode i Lauenborg, hvorfere tyske
fyrster deltog. Modet gik
forud for, at kongen i maj
blev valgt til kredsoberst i
den nedersachsiske kreds.
Pd grund af krigssituatio
nen er brevet krypteret, og
for en stor del skrevet med
chifre, dels tegn for enkelte
bogstaver, dels tegn eller
tal forord eller sætninger.
Rigsarkivet.

og Sverige havde ellers mange sammenfaldende interesser i Bal
tikum, hvor den russiske og polske fremmarch skulle hindres.
Efterhånden som Den Katolske Liga og den tyske kejsers trop
per i 1620’erne begyndte at nærme sig Østersøens kyster, fik
Danmark og Sverige en fælles strategisk interesse i at afværge
dette.
Mens der arbejdedes i Helsingør med det sidste byggeri af
havnen ved Kronborg, rejste kongen i marts måned syd på til
den europæiske krigsskueplads. Den 26. marts 1626 kunne han
skrive hjem fra Tyskland, at han “Gud være lovet var valgt til
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kredsoberst i den nedersachsiske kreds”, hvis vigtigste medlem
mer var Braunschweig, Mecklenburg og Holsten. Kongen havde
ikke rigsrådets godkendelse til deltagelse i krigen og kunne der
for ikke deltage som Danmarks konge. I begyndelsen af juni gik
kongen over Elben med en hær på omtrent 20.000 mand, ho
vedsageligt bestående af tyske lejesoldater.138 Kongen var ikke
særlig tilfreds med hæren, men trøstede sig med, at Den Katol
ske Ligas hærfører Johann Serclaes von Tilly ikke var større end
4.000 mand. Samtidig krydsede Tillys hær floden Weser den 18.
juli, og hans tropper pressede kongens soldater til et tilbagetog,
Sløtshavncn o# kcjscrkrigeii 1623-1629
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Lutter am Barenberge,
1626. Et samtidig slik af
slaget, der viser hærens
operationerfra begyn
delsen til afslutningen. /
nord ses Christian 4. og
hatis hier på flugt. Øverst
til højre ses det samme
omrade i dag med slottet
i Lutter og den gamle
slagmark.

der stoppede ved fæstningen Nienburg. Den 20. juli blev kongen
ramt af et alvorligt uheld, da han på volden ved Hameln styrte
de med sin hest, og i en måned måtte han trække sig ud af kamp
handlingerne. Først i august genoptog han ledelsen af hæren og
det lykkedes ham at drive Tillys hær tilbage. Men da den bøh
miske adelsmand Albrecht Wallenstein imidlertid blandede sig
i krigsskuepladsen, uden omkostninger for den tyske kejser og
ligeledes med en hær på 20.000 mand, drog han ind i Nedersachsen. Men der kom flere problemer. Efter at flere tyske fyrster
havde sluttet sig til Christian 4., svigtede England og Frankrig,
der havde lovet at bistå i krigen økonomisk, og Christian 4. måt
te trække soldater hjemme fra Danmark til hæren. Der var også
flere problemer med provianten, og kanonerne var forsinkede.
Hvilke kanoner man ventede fra Tøjhuset vides ikke, men Hans
Kemmer havde i 1622 bl.a. støbt 41 falkonctter på 1-2 pund. Det
var de mindste af de støbte forladekanoner. Falkonetten var
også den mest almindelige skytstype på de forskellige borge og
byernes befæstninger. Christian 4.s oprindelige plan var at lade
den danske hær rykke langt ind i Tyskland, men han blev i stedet
tvungt til en afværgekamp. Den 17. august ved Lutter am Barenberg i den nordlige del af Harzen stødte de to hære sammen - i
det store åbne landskab - på hver sin side af floden. Kongens
hær blev slået katastrofalt, og kongen selv flygtede over hals og
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hoved med resterne af sit rytteri til Wolfenbiittel. I sin kalender
skrev kongen "Sloges vi med fjenden og mistede slaget. Samme
dag drog jeg til Wolfenbiittel”. Kongens indblanding i krigen
endte med katastrofen ved Lutter am Barenberg.
Kejserkrigen medførte for kongen et behov for øgede indtæg
ter, og en forordning af 20. marts 1629 om tolden i Øresund
og Bæltet var grundlaget for den defensionstold (forsvarsbeskyt
telsestold) - der optræder i toldbøgerne fra 1630 og fremefter. 1
1630’erne samtidig med opbygningen af det i 1629 nedbrændte
Kronborg - gennemførtes igen en voldsom opskruning af told
opkrævningen i Øresund.'” Skibstolden blev forhøjet med en
tredjedel, lastetolden for visse varer blev firedoblet m.m. Rigs
rådet var modstandere af forøgede skatteudskrivninger, og kon
gen så sig derfor nødsaget til at forøge sine indtægter ad anden
vej. Muligheden her var den ofte anvendte at hæve Øresunds
tolden, som fra gammel tid var uden for rigsrådets indblanding.
I 1630’erne iværksatte kongen det meget store fæstningsbyg
geri over hele landet. Selve befæstningen omkring Kronborg
blev udbygget allerede omkring 1631, samtidig med at alle de
øvrige fæstninger blev udbygget og forøget: Christianopel, Christianstad, Halmstad, Varberg. Christianspris eller Frederiksort
var en dansk fæstning på vestsiden af Kilerfjorden på den sles
vigske halvø Jernved lidt nord for byen Kiel. Her havde Christian
Sioishtivncn
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4. i 1632 begyndt opbygning af en fæstning. Formålet var at sikre
landet imod tyske tropper under trediveårskrigen.
Uaktuel på den politiske scene var rigets allernordligste fæst
ning Vardøhus, Norges uovervindelige fæstning, som havde væ
ret målet for kongens store rejse i 1599 for at sikre rigets grænser
og strømme. Vardøhus fungerede som kongelig lensmandsborg,
og lensmanden stod for opkrævningen af Kvitehavstolden frem til 1620’crne en fast indtægtskilde for lenet. Men bestyk
ningen på fæstningen så det til gengæld pauvert ud. Den politi
ske situation var vendt mod syd, og i løbet af 1600-årcne forfaldt
bygningerne mere og mere.
I marts 1633 skriver kongen til rentemestrene, hvor han op
remser en liste over de krigsskibe, som det er nødvendigt at holde
i søen, med opgivelse af besætningernes størrelse. Han kræver
et udspecificeret overslag over rigets udgifter til Holmens folk,
Arkeliet og hofstaten. Dernæst berører han bl.a. udgifterne til
slottenes reparationer og støbning af kanoner: Der skal støbes
ikke alene stykker i København, men også i Helsingør til skibene
og til fæstningerne Varberg, Bohus, Halmstad og andre pladser
samt Christianspris-fæstningen. Om Kronborgs reparation efter
branden i 1629 skriver han i samme brev: “at intet sker med små
penge, den forhøjelse på tolden, som var stakket (kongens for
højelse af sundtolden fra 10. maj 1631 til 10. juli 1632) er ikke
tilstrækkeligt til det, som skal repareres, nemlig alle fire huse
under tag og igen tækning med kobber og muren på en stor del
af husets ydermure. En del af gemakkerne er igen færdiggjort,
men den reparation er intet imod den stakkede forhøjelse på tol
den“.140

Det nye batteri ud mod Sanden 1636
1 1635 blev 4 nye kobberstykker sendt til Steffen Timmerkaptajn
på slottet; hvert af disse stykker vejede ca. 1.749 kg. De skulle
stå på det nye batteri, som var opført ud mod byen. Dertil kom
4 ny kernstænger, der i færdigt arbejde vejede 326 kg, samt jern
scheere til samme stykker. Desuden sendtes en kobbermorter til
Kronborgs Arkcli og 4 store feltlader med otte hjul, “der er nybeslagen”. På dem lå de sidst ankomne 4 nye stykker, som blev
opstillet på batteriet ved Kronborgs slotsport.

Kronborgs fort ijikat ioner
med den nye skanse fra
1636 og slotshavnen.
Tegningen stammerfra
svenskernes belejring i
1678-79 og viser svensker
nes løbegravefra bymuren
ogfrem mod hestestalden
og den nye skanse.

Slotsporten, der her omtales, kan være porten i Store Rund
del. Den nuværende ‘‘Mørkeport” er først bygget i 1663. Der
opføres også et stakitværk uden for slotsporten og en jernrist i
rendestenen ved den Grønne Port, som går ind til den Grønne
Have. Det sidste er måske nogle af de anlæg, som er med på
Dahlbergs kort (side 310). To damme synes at ligge op eller foran
voldene; én nær ridestalden, den anden lige foran den ny skanse.
Længere inde mod byen lå bymuren. Christian 4. havde i 1616
besluttet, at Helsingør skulle beskyttes af en bymur. Den 25. ok
tober sendte kongen et brev til Helsingørs borgmestre samt til
byens råd og menige borgerskab. Kongens havde bestemt, at der
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omkring Helsingør skulle opsættes en mur, som kunne være til
værn og beskærmelsc og indbyggerne til gavn og bedste. Stat
holder i København Breide Rantzau fik besked på med allerfør
ste at tage til Helsingør for at ordne det med dem, der boede
ved stranden, og dem, der boede inde i byen, om, hvordan de
skulle forholde sig med opbygning af mur, og hvordan den bedst
kunne betales af dem. Kongen anså det for rådeligt, at muren
først skulle bygges ud mod stranden. Mærkeligt nok gives der
først endelig besked på, at de kan begynde opbygning af muren,
i 1618.
Bymuren ses på Dahlbergs kort og kaldes for “murus" (side
310). Sammenligner man murens forløb med P.H. Rcsens kort,
der forestiller situationen før 1658, vises de med samme place
ring. Tegneren har blot ikke her taget den nye bastion med, men
nøjes med at markere bymuren med retracement og mindre “bas
tioner” og to byporte. Arkæologiske undersøgelser i 2010 på
fæstningsterrænet omkring Helsingør Skibsværfts tørdok har
vist rester af Christian 4.s bymur samt vådområderne, der lå op
til Den Nye Skanse.
Den skanse, som opføres i 1636, var en bastion med volde,
der strækker sig ned mod Grønnehaveområdet, hvor det som
et rektangulær voldanlæg omgav “den nye ridestald” i Grøn
nehaven, der var bygget i 1627. Den nye stald var i brug hele
tiden i 1630-40’erne, og regnskaberne fortæller om det meget
hø og hakkelse, som lenets bønder skal skaffe til hestene på
Kronborg. Slottet som kongebolig var meget neddæmpet i
1630’erne.
Det sværeste og kostbarteste af skytset har stået permanent
på volden og runddelerne. Men reparationen og tilvirkning af
nye styklader hele tiden tyder på mange ændringer eller måske
blot vejrligets nedbrydning på Kronborgs udsatte befæstning.
I modsætning til de øvrige hovedfæstninger var der meget lidt
jernskyts på Kronborg. Det var meget gamle tunge kanoner
med en stor kuglevægt.

Blokhuset på Lappegrunden 1640
1 1640 anlagde kongen en skanse med kanoner mellem Helsing
borg og Kulien, men den var - viste det sig - ikke til megen nyt
te, da skytset ikke kunne række så langt, som det behøvedes.142
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Tegning, der viser bestyk
ningen af Blokhuset pd
Lappegrunden i Øresund.
Det, som kongen frygtede,
inden han i 1640 opførte
søbatterieme pd Lap
pegrunden og ved Dragør,
var den hollandske fldde.
Den situation blev aktuel,
da en konvoj af holland
ske handels- og orlogs
skibe i juni 1645 sejlede
ned gennem Sundet uden
at betale sundtolden. 300
skibe passerede Kronborg
og Blokhuset pd Lap
pegrunden den S. juni
1645, mens kongen fidgte
sceneriet fra Kronborgs
vinduer.

Samme år blev der også anlagt et værk ved Dragør, der dog ikke
faldt særlig heldigt ud, idet dæmningen, som det blev opført
på, gav efter, så bolværket kort efter faldt ud i stranden. Den 9.
januar 1640 gav kongen i et brev til Corfitz Ulfeldt forskellige
ordrer om bygningsmåden af skanserne ved Helsingborg, ved
Dragør, Saltholmen og på Lappegrunden. Skansen ved Helsing
borg skulle opføres af jord. Mens den på Lappegrunden skulle
bygges af tømmer. Kongen var utilfreds med et forslag, han hav
de fået forelagt af sin ingeniør Hans Jacobsen Schiørt “som han
inted forstå". I det hele taget tvivlede kongen på Schiørts evner
for vandbygning: “Hvis Schiørt kunne lære os en anden maner
at bygge i vandet end den, som der er afridset... da ser jeg hellere
end gerne, at der begyndes, jo før jo bedre", skrev kongen meget
selvbevidst nogle dage senere. En mærkelig udtalelse, da Schiøt i
1638 netop var vendt tilbage fra et ti års ophold i Nederlandene,
hvor han med kongelig understøttelse havde studeret fortifikaBløkhuset pd/.appegrundcn 1640
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tion, og i 1639 var han blevet udnævnt til kongelig ingeniør. Men
kongen vidste tilsyneladende bedre. Han betror i stedet sin tøm
mermester Hans Anemøller at forestå arbejdet. Det skal ske, når
der er skaffet 1.110 master. Det øverste skal være af sten, hvortil
der skal skaffes en stor mængde små og store kampesten, som
bringes sammen ud til vandet. Siden skal der mursten og kalk til.
Når det skal fastgøres, skal der skaffes mange bolte og store søm.
Kongen melder senere fra Rendsborg, at han snarest vil komme
til stedet, så han kan vise, hvorledes tømmeret skal samles. Han
foreslår at lægge et kalkhus til byggeriet af selve blokhuset bag
det batteri, der lå ud for slotsporten, så det var i sikkerhed for
fjenden og den hårde nordvestenvind.
1 kongens breve, byens papirer og rentemesterskaberne kan
man detaljeret følge opførelsen af blokhuset på Lappegrunden.
I februar 1640 er det tømmer, der skal bruges til værket, bragt
til Kronborg - sejlet fra København til stranden ved Højstrup,
hvor det blev sammentømret til en stor rammekonstruktion. 1
princippet samme metode som anvendes til byggeri af Slotshav
nen. Hans Anemøller har ikke rettet sig efter den fremsendte
skitse (som kongen tilsyneladende selv har tegnet), at stenene
bedst kan hentes i både i Skåne og lægges ud på Lappegrunden.
Det at føje stenene sammen med tømmeret skal kongen nok
give nærmere oplysninger om, når han kommer til Helsingør,
“dog kunne han ikke gøre noget bedre fremstilling“, end den
han havde gjort. De første sten, som skal bruges, skal lægges
hvor der er lavest på Lappen, hvilket færgemændene i Helsingør
er noksom bekendt med. Især dem, der forgangne sommer var
med ham (kongen) derhenne.
Byens papirer oplyser, at der skulle 89 mand til at slæbe den
færdige bygning ud. Her venter der 6 færger, hver med en 4
mands besætning. I to dage og en nat arbejdes der desuden med
lasten fuld af blåler, som “siden blev udkast, efter kongelig ma
jestæts mundtlige befaling”.
1 rentemesterregnskaberne er der opført udgifter til transport
af bl.a. en kran fra København til Kronborg midt i maj 1640 måske de indledende skridt til arbejdets begyndelse. 1 slutningen
af maj forsøgte man at sætte en stor kampesten med en tønde ud
på grunden for at afmærke stedet. Det mislykkedes i første om
gang på grund af storm, men allerede dagen efter lykkedes det 6
færgemænd at fa stenen anbragt på dens kommende plads. Det

var sikkert begyndelsen til byggeriet af blokhuset, da kongen
selv var til stede, og begge dage blev han roet rundt i området
af færgemand Peter Lomme, der fik ’Z» daler for sin ulejlighed.
1. juli 1640 skal der laves et nyt flag, som kan bruges på blok
huset. Den 13. til 14. juli kom selve tømmerkonstruktionen på
plads. Ikke noget enkelt arbejde, for der måtte rekvireres 73 bor
gere og 15 unge karle i Helsingør den første dag, mens man den
følgende dag kunne nøjes med 35 borgere og 12 karle. Desuden
var byens færgemænd som altid på arbejde. Ved blokhuset lå
der begge dage og den mellemliggende nat 6 færger, hver med
en besætning på 4 mand, hvor de “udkastede” ikke mindre end
348 læs blåler, der skulle sikre den nye konstruktion mod havets
bølger. Foruden de mange borgere var der også indkaldt 100 sol
dater eller bådsmænd fra København til byggeriet af blokhuset.
Den 16. juli 1640 skriver kongen igen til Corfitz Ulfeldt, at
det glæder ham at se, at det er kommet langt med blokhuset
ved Kronborg, at det snart skal “lægges”, og at han håber, at
det er stabilt, når vinteren kommer. I slutningen af juli måned
var kongen igen på besøg ved byggeriet. Men det dårlige vejr
forhindrede ham i at sejle ud til blokhuset den første dag. Imid
lertid kan han fra slottets vinduer følge med i byggeriet, hvor
han konstaterer, at der mangler ca. 200 master, før det ville have
samme højde som batteriet uden for slotsporten (det nye bat
teri). For at sikre byggeriet rekvirerer kongen yderligere 1.200
egeplanker på 19 alens længde og tilsvarende egeplanker på 16
alen. Ulfeldt skal umiddelbart efter sende en dygtigt murerme
ster med 8 svende og en pram eller fladbundet skude, hvor de
kan “slå kalken” ved blokhuset. Kongen skriver selv “i det blæ
sevejr kan man kun føre tre både med kalk til værket pr. dag, og
det vil være alt for lidt”.
Dagen efter kan kongen selv besigtige værket, men uheldet er
ude, og fundamentet er sunket, så det hele skal forhøjes med 120
master for at nå vandoverfladen. Yderligere 260 master og 4.000
pæle skal der til. Da arbejdet er for dårligt funderet, tilbagekal
der kongen sit ønske om yderligere egeplanker.
Den 30. august leveres der til det nye blokhus for Kronborg,
som Hans Anemøller har ladet antage, 600 pælesko, vejede i
gjort stangjern 15 skippund, 1.100 pælesko søm, der vejede i
stangjern 11 lispund, 300 tolvtømmer søm, stangjern 18 lispund.
Der leveres 100 store bolte til blokhuset, stangjern 8 skippund,
Kiekhnsei [hi
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bolte, spiger osv. Kranen, som bruges på blokhuset, skal have 4
store kobberskuffer m.m. 200 store bolte leveres til blokhuset.
Der leveres pæle til kranen, hagebolte i hundredvis m.m. Den
7. oktober 1640 er der støbt en arm til den store kobberblok,
som bruges på blokhuset til at nedramme pæle; den gamle var
nemlig faldet i vandet.
Batteriet blev sammentømret og udlagt i tiden mellem den
13. marts og 24. august 1640.1 oktober samme år skal der repa
reres på blokhuset. Lensmand Frederik Urne skal skaffe Hans
Anemøller de nødvendige folk til at tømre blokhuset sammen
igen for vinteren. David Baldtzersen og tømrer Hansen fik 14.
juli 1642 restbetalingen for arbejdsløn på det blokhus, “de af ny
med det gamle tilbehør havde udført og nedsunken på Lappe
grunden for Kronborg, samt tre kraner sammesteds forbrugt”.
Søbatteriet er Danmarks ældste, som er bygget i åbent vand.
To bevarede tegninger på Rosenborg Slot viser en skitse, som
kongen har lavet den 23. oktober 1640. Den ene tegning forestil
ler midterspantet til en pram, og der er følgende påskrift: “Den
ne skal er gjort til tvende pramme, som i vinter på Brcmerholm
skal opsættes, og er afsætningen derpå givet efter tomme”. Den
anden tegning viser anlægget i plan angivet med 24 kanoner.
Batteriet er så specielt i sin konstruktion, at der ikke kan være
tvivl om, at det drejer sig om et isoleret liggende søbatteri, med
så små pladsforhold, at man kun dårligt kan tænke sig et sådan
batteri anlagt på landjorden, hvor der ville være større mulighe
der til alle sider (side 321).
Batteriet må være konstrueret til Lappegrunden, hvor det
har været udsat for beskydning fra alle sider. Antagelig ville man
ikke anlægge noget lignende batteri andetsteds end i Øresund.
Det fremgår af tegningen, at værket består af forskellige sam
menføjede tømmerkonstruktioner, og det må således være Chri
stian 4.s egenhændige tegning af Lappegrundens søbatteri fra
1640. På trods af alle anstrengelser var byggeriet en alt for stor
mundfuld for datidens håndværkere, og de sidste af kongens be
falinger om blokhuset på Lappegrunden er en ordre fra 5. okto
ber til lensmanden Frederik Urne om at skaffe Hans Anemøller
tilstrækkeligt med folk til en reparation af blokhuset.
Allerede i 1642 nævner den nederlandske resident i Danmark
Karel van Krackow, der selv boede i Helsingør, at blokhuset del
vist er skyllet bort, og ville have været helt væk, hvis der havde
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været isgang i løbet af vinteren. Den 26. januar 1643 er der mis
sive til hr. Christoffer Ulfeldt og hr. Henrik Huitfeld. Da blokhu
set ved Kronborg er flydt bort i en storm, skal de sørge for, at
det tømmer, der “hændelsesvis” kunne komme i land i deres len
(henholdsvis Helsingborg len og Landskrone len) henlægges i
god forvaring, indtil det igen kan affordres.142
Også i en farvandsbeskrivelse af 1644 nævnes blokhuset: “Fra
Helsingør at løbe til Kulien er Coursen Nord-Vest 3 mile. Straks
uden for Helsingør ligger Lappesand, hvor på er bygget et BlokHus*’. Derimod omtales blokhuset ikke i en søfartsbog fra 1677.
Det kan tænkes, at anlægget allerede på det tidspunkt er ødelagt
så meget, at det ikke længere er over havoverfladen. Det hedder
blokhuset pa Lappegrunden imo
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Det svenskefæstningskort
fra 1685 viser Lappe
grunden med blokhuset,
Helsingør og møllerne i
Hellebæk.
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så videre i 1677: “Lappesand ligger omtrent en fjerding vej fra
Helsingør eller fra slottet Kronborg ved den Sjællandske side,
fra farvandet straks langs med Sjælland, for at undgå samme
mål, når I har passeret Svinegrundcnc, bringe øen Hven bag ved
Kronborg her frem, så kand 1 segle frit nok fra Lappesand, og
I kand ankre i Sundet, hvor I vil”. På kortet ses Lappegrunden
strækkende sig fra Kronborgs odde yderst nordvestlig parallelt
med kysten. Et kvadrat er tegnet, hvor Christian 4.s blokhus
stod. Det er engang sagt, at Kronborgs værste fjende altid har
været havet. Det samme kan også siges om kongens blokhus på
Lappegrunden.
Det, som kongen havde frygtet, inden han opførte søbat
terierne på Lappegrunden og ved Dragør, var den hollandske
flåde. 1 juni 1645 var situationen tilspidset, og der ankom en stor
konvoj af hollandske handels- og orlogsskibe til Sundet. Det var
deres hensigt at sejle ned gennem Sundet uden at betale sund
tolden. 300 skibe passerede Kronborg og Lappegrundsfortet den
5. juni 1645, mens kongen i Kronborgs vinduer fulgte sceneriet.
Der blev ikke skudt på flåden, idet rigsrådet kraftigt havde ad
varet kongen mod at provokerer hollænderne. Heller ikke fra
fortet ved Dragør, der var færdigbygget i 1645, blev der affyret
noget skud. Ved freden i Brømsebro blev kanonerne afmonteret
fra skansen og blokhuset ved Dragør (det må øjensynligt også
være sket på Lappegrundsfortet), og anlæggene forfaldt.
På et søkort over Sundet fra 1770 er hele Lappegrunden teg
net ind med tydeligt markeret blokhus, men det har sikkert ikke
været synligt oven vandet. På målebordskort af i dag er Lappegrunden anført med Blokhusgrunden. Handel- og Søfartsmu
seet har foretaget flere dykninger omkring søbatteriet, bl.a. den
30. oktober 1994. Man konstaterede, at det, der i dag er tilbage,
er et fæstningsanlæg, som ligger på 7,5 meters dybde - 3,5 meter
under overfladen. Grundridset af det synlige anlæg er 25 me
ter gange 45 meter. Det bevarede tømmer er fyrretræ, ca. 40x30
cm tykt. Tømmeret er fastnaglet med store jernspir og nagler.
Nederst ligger der større kampesten, og mellem tømmeret lig
ger der fyld af sten og mursten. En kommende stor opgave for
undervandsarkæologerne, hvilket samtidig også ville kaste mere
lys over Danmarks ældste søbatteri - Christian 4.s søbatteri på
Lappegrunden, der lige som skibsvragene ville være til fals for
den stærke strøm.
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Svenskerne på Kronborg under Karl Gustav-krigen
1657-1660
Tre gange i løbet af 1600-årene var Danmark i krig med sven
skerne, og hadet til nabolandet var stort. 1 1658 besatte sven
skerne hele Danmark, og efter at den svenske hær var gået over
Bælterne og truende havde nærmet sig København, måtte Dan
mark underskrive en ydmygende fredsaftale med svenskerne,
som må have faet Christian 4. til at vende sig i sin grav. Freden i
Roskilde kom til at koste os Hven, Skåne, Halland, Blekinge og
Bornholm, samt Bohuslen og hele Trøndhcim len. Til gengæld
var den totale erobring af Danmark afværget. Blot 5 måneder
efter brød svenskerne freden. For at sikre forbindelserne til de
svenske tropper, der befandt sig i Skåne, og for at hindre den
hollandske flåde dens vej igennem Sundet for at komme Køben
havn til undsætning, var det tvingende nødvendigt for den sven
ske konge Karl Gustav at have fæstningen Kronborg i sin magt.
Hans feltherre Carl Gustav Wrangel fik ordre på at drage mod
Helsingør og indtage fæstningen.
Slottet og fæstningen var kernepunktet for den videre trans
port af mandskab og ammunition til Sverige. Her udførtes et af
Svenskerne pn K) onboig andet Karl (instav H
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Den 3. september 1658
begyndte svenskerne un
der ledelse af Carl Gustav
Wrangel et voldsomt
bombardement af Kron
borg.
star her
med kommandostaven, og
bosseskyl ten ved siden af
ham er klar til at tænde
kanonen an (detalje fra
side 328-329).
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Stikket viser belejringen
og bombardementet af
Kronborg 6. september,
hvorefter Kronborg
overgav sig. Slottet blev
bombarderet mal tungt
skyts og ammunition med
ild-fuldkuglcr. 3.000 sven
ske soldater havde besat
de yderslefortifikationer
og voldgrave, og den nye
skanse var ved at blive
besat. Det sonderskudte
Øresundstoldkammerses
til hojre, og bag bymuren
vardet tunge skyts opstil
let. Inde på slottet havde
man tilskoddet vinduerne.
Pufendorf: De rebus a
Carolo Gustavo gestris
1696 Planche 83.

de prospekter, der eksisterer over Kronborgs havn, den nye bas
tion fra 1636 og den nye stald til Kronborg og ikke mindst Chri
stian 4.s bymur fra 1618 (side 310). Tilsyneladende har havnen
været omkring 150 m lang og 50-60 m bred. Stalden omkring 6065 m lang. Inden byggeriet af havnen fandt sted, havde der som
tidligere nævnt kun været Kronborgs skibsbro, hvor mindre sku
der og både kunne lægge til. Skibsbroen ses på Braunius’ kort
fra 1500-årenes slutning, hvor den er angivet ved den nordøstre
bastions side (side 263). Broen fik stor betydning for transporten
af gods mellem Hellebæk og Kronborg, mens den nye slotshavn
derimod var en del af strategien i forhold til Øresundspolitiken.
Den 17. august 1658 stod den svenske hær med ca. 3.000 mand
i Helsingør mod kun 250 mand på Kronborg. Slottets besætning
328
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Kronborgs befæstning, skyts og skanser

kan i løbet af juni-juli have fjernet en af del bymuren, idet den
forsvarsmæssigt må have været en fare for fæstningen. Svensker
ne måtte grave løbegrave for på den måde at kunne nærme sig
Kronborg. Til stadighed blev de beskudt fra slottets store tårn,
og samtidig sendte det danske skib Snarensvends kanoner den
ene salve efter den anden ind over byen. Den 21. august havde
svenskerne skudt hul i det store tårn og kort efter styrtede store
dele af det sammen. Forsvarerne mistede dermed en af deres
vigtigste stillinger. Mandskabet havde vist tegn på mytteri, og
tabene på begge sider var store. Den 26. august var der 60 så
rede og et ukendt antal døde. Alligevel holdt fæstningen stand,
alt imens nye og store mængder belejringsskyts blev ført frem,
og der blev opstillet yderligere et batteri med 8 store kanoner
|

329

Oberst Paul Been/eldt blev
i august 1618 udnævnt
til kommandant over
Kronborg: Med ordrejra
kongen om al forsvare
fæstningen til del yders te.
Den 6. september opgav
Beenfeldl forsvaret og
forlod fæstningen, mens
de sejrstolte svenskere
rykkede ind pa slottet.
Kronborgs regiment gik
straks i svensk tjeneste, og
Beenjeldt domles senere
af en krigsret 'fra ære,
gods og til at miste livet ”,
men blev i stedet benådet
og landsfbrvist.

tæt på fæstningsmuren. Det lykkedes i hvert fald svenske minører at ødelægge en del af den ydre mur og at opfylde graven tre
steder samt overdække gangene. Den 28. august blev det danske
skib ‘‘Snarensvend” erobret af svenskerne. Skibet havde været
på vej til Tøjhuset i København med kanoner fra Bohus. For at
undgå, at svenskerne fik fat i kanonerne, valgte man at skyde
skibet i sænk fra Kronborg. Skibet blev ramt af flere salver, og
det forsøgte at komme bort, men ud for Snekkersten krængede
del over og gik til bunds. Kampen om Kronborg fortsatte til stor
irritation for den svenske konge over, at så overlegen en styrke
som den svenske ikke kunne fa bugt med den genstridige fæst
ning.
Den 3. september påbegyndte svenskerne under Carl Gustav
Wrangels ledelse et voldsomt bombardement af Kronborg, der
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blev beskudt med intet mindre end 24 kanoner af svær kaliber,
hvilket medførte store ødelæggelser af såvel bastioner som fæst
ningsmure og kassematter. Den 6. september overgav oberst
Beenfeldt sig på trods af Frederik 3.s udtrykkelige ordre. De
sejrende svenskere rykkede ind på slottet, og resten af slottets
forsvarere - dvs. halvdelen af besætningen, hvoraf mange var
sårede - gik straks i svensk tjeneste, hvilket var helt almindeligt
på den tid. Indtil endnu en fredsaftale var i stand i 1660, blev
Helsingørs borgere og omegnens huse slemt medtaget under
belejringen, og kongens store Gethus og Øresundstolkammcrct
var totalt ødelagt. Alle de rige borgeres huse og haver ud mod
Kronborg og ikke mindst selve bymuren blev fjernet af sven
skerne. Borgerne måtte lægge fadebur til de svenske troppers
underhold, dertil udføre omfattende fæstningsarbejder og batte
ristillinger. Også de mange sjællandske bønder havde svensker
ne tvunget til at arbejde på genopbygningen af slottet dernæst
havde de mange færgeselskaber en stærkt forøget færgetjeneste.
Efter at Kronborg havde kapituleret til svenskerne med C. G.
Wrangel i spidsen, blev nogle af de svære kanoner fra Kron
borg bragt til de svenske belejringsværker ved København. Slot
tet blev ved flere lejligheder anvendt som bolig for Karl Gustav
og hans hustru dronning Hedvig Eleonora. Samtidig berøvede
dronningen slottet store mængder værdifuldt inventar til kon
geparrets eget slot i Sverige. Carl Gustav Wrangel, der i årtier
havde været hærfører i Europa, supplerede ligeledes sin indsam
lede store fyrstesamling til sit nybyggede Skokloster på Skohalv
øen syd for Uppsala, med Helsingør bys bøddelsværd, samt den
ældste og originale genfortælling af sagnene om kong Valdemar
og Gurre Slot. Det lille hefte ligger i dag på Universitetsbibliote
ket i Uppsala. Også slottets store klokke forsvandt som tidligere
nævnt ved den lejlighed, for at blive hængt op i Hedvig Eleonora
Kirken i Stockholm, hvor den efter senere omsmeltning hænger
i dag. Kronborgs fornemme springvand og kongens tronhimmel
blev ved samme lejlighed transporteret over Sundet, for i Stock
holm at tilfredsstille samlcrtrangen hos den svenske kunstinte
resserede kongelige samler.

Svenskerne ya

under Karl (iuyhiv krigen i n > ~ leen
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Kapitel 12:

Æseldriveren
æslerne,
hestene og
vognene

GI. Hellebækvej, kongens anlagte vej mellem værkerne i Helsingör og Hellebæk.

Lundegården set udefra
Lundehaven, med den
indhegnede gårdsplads.
Det varden egentlige
staldgård til Kronborg,
og her var Kronborg og
værkernes heste og æsler
opstaldet. Her gik også
kongens fasanhøns, og
staldhunden stod lænket
i en 2 meter lang lænke
smedet på HammermøL
lat. Her var også at
smedje, hvor dat store
smedekærre stod.
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Transporten mellem Helsingør og Hellebæk
I de 40 år, hvor kongen var ejer af Gethuset og møllerne, var det
et dagligt syn for byens borgere at se æselvognen eller arbejds
vognen, “som ager kobber og jern ud”, trække af sted fra byens
udkant med sit tunge læs mellem Helsingør og Hellebæk.
Når man i begyndelsen af værkernes tid brugte æsler som
trækdyr, skyldtes det sandsynligvis, at dyrene var nøjsomme, og
tamæsler havde siden jernalderen været brugt som trækdyr og
lastdyr i store dele af verden. De fornødne æsler leverede kon
gens æselstod (mindst 12 hopper og 1 hingst) på Hørsholm. I
lang tid gik der et æsel og to heste foran den tunge arbejdsvogn.
Senere skiftedes æslerne ud, så der kun blev brugt heste som
trækkraft. Trods det kaldtes vognen i en længere årrække stadig
for æselvognen.
11612 var vognene udstyret med en kiste, jernbeslag og bånd,
og der var 3 heste for “æselvognen”. Det var kuskenes arbejde at
vedligeholde vognene, og kusken Niels Pedersen “smører”, det
vil sige tjærer, blokvognen, “der ager med stykkerne”.
Ifølge våbenhistorikerne skulle der 30 dyr til at trække en
kartove, 20 til en halv kartove, og 8 dyr kunne trække en éntonskærre og næsten det dobbelte, hvis vægten var fordelt på
4 hjul.143 Man brugte store firhjulede vogne med åbent lad, og
der er ingen tvivl om, at tungt skyts i felten har det været svært
at transportere ad tidens elendige veje eller over strækninger
uden veje, over mindre vandløb eller sandede strækninger, hvor
vognene kunne synke i osv. Men den transport, der her er tale
om mellem Hammermøllen og Helsingør, foregik ad en regulær
vej. Det er dog nok tvivlsomt, om det alene forklarer forskellen
i antallet af heste. Hellebækvejen var anlagt som en helt plan
vejdæmning, beregnet alene til transport af meget tungt lastede
vogne, og endnu den dag i dag har vejen karakter af en dæm-
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ning. Den første skråning forbi Lundehave må dog have afsted
kommet hårdt arbejde for de stakkels trækdyr. Strandvejen mel
lem Helsingør og Hellebæk var i 1600-årene blot en sandet sti,
hvor de tunge vogne ville være sunket i. Ud over de daglige ture
fra Helsingør til Hellebæk og tilbage igen var der også enkelte
lange transporter til København for at hente jern og kobber og
til Frederiksborg Slot med diverse bestillingsarbejder.
Der nævnes flere forskellige vogne, der trækker godset mel
lem møllerne, Gethuset og Kronborg. Foruden æselvognen og
arbejdsvognen var der rustvognen og blokvognen i 1633. Her
var der vel brug for mere trækkraft end de tre sædvanlige dyr,
“der ager med de svære stykker”. Ofte bruges benævnelserne
for vognene i flæng, hvorfor det må stå hen i det uvisse, om der
nogle gange er tale om den samme vogn. En rustvogn bruges
almindeligvis til belejringer og til transport og march.
Det var et slidsomt job at være trækhest (æsel) ved værkerne,
hvilket også gav sig udslag i dyrlægeregninger, som da Bartholomeus Smed i 1627 fik betaling for “legedom”, som han brugte
til en af hestene for i alt 2 mark. En anden gang var det en hr.
Heinrich i Helsingør, der blev betalt for behandling af en af de
heste, som gik for vognene. Den havde en stor svulst i halsen,
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Sådan kan blokvognen
have set ud, der trans
porterede kanonerne den
lange vej fra Helsingør
til Hellebæk. Junckers 7.
håndskrift.
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Æselvognen blev trukket
af et æsel og to heste, og
selv om der indimellem
ingen æsler varfor vognen
kaldtes den alligevel
for Æselvognen. 11640
var det galt med en af
hestene. Heinrich Sche...,
Helsingør, fik betalingfor
at have opskåret, siden
læget og “retteflict”, dvs.
syet sammen og renset,
sdret pd en svulst i halsen
pd at af hestene, der gik
for vognen.

som blev opskåret og siden igen lægt, og “deslige gjort såret rent
på samme hest".
Lensmanden Frederik Urne befaler i 1632, at skriveren Jens
Thomsen skal købe to nye heste "at spænde for vognene til møl
lerne”, fordi de to heste, som hidtil var for vognene, var døde,
den ene på rejse til Frederiksborg, den anden i stalden.
På Kronborg er der udgifter til postheste og arbejdsheste samt
til fiskehestene (dvs. den kgl. fiskemesters heste). En af Ham
mermøllens smede, Ertmand Phillitz, har beslået posthestene
og arbejdshestene. Johan Fuerhartz i Helsingør fik den 30. sep
tember 1630 betaling for 53 tønder havre, som var købt til foder
til de 3 arbejdsheste, som var til møllernes brug, fra den 24. maj
1630 til Mikkelsdag samme år, eftersom der slet ingen havre var
på slottet. Ikke så mærkeligt: Kronborg var jo brændt året forin
den, og lensregnskaberne for årene 1628-29 viser, at 35O'/2 tønde
havre var "forbrændt med slottet”. Prisen pr. tønde var 9 mark.
I regnskabet for 1636 var der 3 vognsvende med 6 heste, og i alt
brugtes der 13 heste det år. Niels Pedersen var vogndriveren i de
sidste år frem til 1640.
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Ude på Kronborgs staldgård. Lundegården, ved Lundehaven
nord for Helsingør, stod der i 1624 16 heste opstaldet, som førte
byggematerialer til Kronborgs nye havn. Det var ikke et normalt
år, da havnebyggeriet krævede særlig mange heste til transport
af de tunge sten til byggeriet. Vognsvend Pederjørgensen forplejede hestene i stalden, og 4 personer var ansat til at røgte heste
ne, og 5 var ansat til at køre vognene med sten. De fik aflønning
hver måned. Hammermøllen fik betaling i året 1633 for 22 læn
ker og 22 kramper til bomme mellem hestene i rustvognstalden
samt to møgforke. Hvilket må betyde, at der mindst var plads til
22 heste. Der var også andre dyr på staldgården, for samme år
leverede Hammermøllen en 3!/2 alen lang lænke til hunden, der
bevogtede stalden, og året efter modtog kongens opvarter Willum Aadam en kobberspand, som han skulle bruge til at bære
vand til “kongelig majestæts fasanhøns” på Lundegården. Ur
tegårdsmanden fik for øvrigt også en ny saks og håndøkse “der
samme sted at bruge”.

Æseldriverne og kuskene
Bodel Andersen blev den 5. jan. 1603 ansat til at passe og drive
2 rustvognsheste, “som bruges for en vogn, der førte jernerts
til smeltemøllen samt kul og jern, og hvad man havde brug for
på Hammermøllen og Gethuset”. Det skulle nu ret hurtigt vise
sig, at der ikke var ret meget erts at føre til møllen. Så kongens
drøm om at være selvforsynende med råstoffer bristede. Bodel
Andersen blev da også afskediget 4. maj samme år.
Dagen efter blev Anders Kegel fastansat til at drive æselvog
nen ved værkerne, og i regnskaberne er han opført på lige fod
med personalet i møllerne, rotgieteren, hammersmeden og
kobbersmeden. Dernæst var der en stilling som arbejdskar!, an

Kanonen trækkes af 6
heste i felten, og kusken
gdr ved siden af. En last
pd 600 kg kunne trækkes
af en hest alene. En kanon
pd en vægt af 800 kg
kunne derfor let trækkes
af et æsel og 2 heste.
Frederik 2.s Kronieke.
P H. Kesen. 1680.

sat ved æselvognen. Karlen, hvis navn var Christoffer Detlofsen,
havde til opgave, som der pudsigt nok næsten altid står, at “løfte
og lette” det, som blev ført på vognen. Hans løn var den samme
som æseldriverens, dvs. 48 daler om året. De aflønnedes begge
for 5 måneder ad gangen. I 1609 kom der en ny æseldriver til
vognen ved navn Anders Madsen, mens Christoffer Detlofsen
fortsatte sin ansættelse som arbejdskarl ved vognen. Æseldri
veren Lauritz Christensen og arbejdskarlen Niels Pedersen fik
de sædvanlige 4 daler om måneden i besoldning og kostpenge i
1620. Niels Pedersen fortsatte som arbejdskarl til den samme løn
også de næste par år. Sandsynligvis var det ham, der senere steg
i graderne og endte med at blive kusk for arbejdsvognen frem til
1640. 3 arbejdsvognsvende med 14 års besoldning og endnu en
vognsvend fik betaling i 1635 for en kortere periode.
Uheld hørte også til hverdagen i sværindustriens tjeneste, og
ved de alvorlige arbejdsskader måtte bartskæreren træde til. I
1625 behandler bartskærer mester Albert kusken Niels Christen
sen, som på det tidspunkt kører æselvognen, for “hans skade,
han fik udi Lundegård stald, der den af Guds vejr og vind nederblæste, der han var derinde at beskikke hestene, hvor over
hans hænder og arme blev i sønder knust”. Mester Albert fik i
bartskærerløn 13 daler kurant for sit arbejde.
Et par boskifter efter æseldrivere og rustvognssvendene er be
varet, og de giver et lille indblik i personalets økonomiske liv.
Æseldriver Henrich Hansen døde i 1624, og hans gangklæder
vurderedes til kun 8 daler og 12 skilling. Hans begravelse ko
stede 25 daler og 14 skilling. Heri var foruden begravelsen også
sygepleje iberegnet.
Det andet skifte fra 1633 var efter Oluf Hansen æseldrivers
“afgangne” hustru, Karen Throelsdatter Holender. Boopgørel
sen fandt sted i æseldriverens hus i Klostergade, der lå på byens
grund i den nuværende Allégade nær Gcthuset. Huset var vur
deret til 60 rigsdaler. Æseldriver Oluf Hansens hustrus gangklæ
der vurderedes, sammen med 2 dyner og 5 hovedpuder, til 32
daler, og Karens begravelse kostede 28 daler og 18 skilling.
Fortegnelserne over de to æseldriverfamilicrs øvrige bohave
siger ikke noget om deres bolig, men indeholder de sædvanlige
opgørelser over køkkenting, senge- og bænkeklæder m.m. Når
der ikke nævnes noget om boligens værdi, kan det skyldes, at
Henrich Hansen har boet i en embedsbolig, måske på Lundegår-
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Hestene og æslernes sko
blev nedslidte. 11628
skidle lensmand Jørgen
Urne sørgefor, at der blev
lavet 2.500 hestesko med
søm i til Kronborg len.
Skoene her er opsamlet
pd slagmarken ved Lutter
am Barenberg og givet til
Tøjhusmuseet.

den, hvor også staldmesteren boede. Blandt Henrich Hansens
opregnede indbo var som nævnt køkkenting, møbler og senge
tøj, (der som altid ved boskifter vurderes af to kvinder), æseldri
verens eget gangtøj: sorte og blå bukser og en sort hat samt hans
kones “gammel blå skørt og en gammel sort kåbe” og dertil “en
sort bremmit hue”. Til begravelsen gik der to og en halv tønde
øl samt smør og slagtervarer fra Helsingborg. Afdøde skyldte
for husleje, desuden penge til en vagtskriver, fogeden og skrivere
samt tjenerne.
Æseldriveren, Oluf Hansens og hans kone Karen Throclsdatter boede til leje. Ligesom hos Henrich Hansen var der pænt
med indbo, møbler, en skive (bord), skabe, kister, slagbænke,
sengested samt messing- og kobberting i køkkenet, kedler, pan
der af kobber samt messing, tinkande og bordkranse m.m. Sen
geklæderne vurderes af skomagerens Thrinc og Inger Nielsens,
ligeledes diverse lagner, puder, skjorter, særke, forklæder og pu
devår. Dernæst bænkeklæder og enkens gangklæder, en grøn
trøje, et sort og et blåt klædesskørt, en sort kåbe, et rødt skørt,
en trøje og en hue. Der nævnes en ko og lidt penge til arvinger
ne de tre sønner, idet gælden ikke oversteg indboets værdi. Som
i mange andre af tidens skifter var der en større gæld til flere af
byens mange bryggere.

Æseldriverne og kuskene
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Kongens tegning af et
trækkeapparat til de
heste, der skulle trække 4
halve kartover til Holmen.
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I forhold til bevarede skifter efter to rustvognsvende fra 1613
og 1619 havde æseldriverne væsentlig flere værdier. Hvad angår
rustvognssvendene nævnes intet om bohavet, bortset fra Niels
Poulsen Rustvognsvends efterlcverskes gangklæder, uld og lin
ned i 1619. Stillingen som æseldriver har altså økonomisk set lig
get en hel del over rustvognssvendenes. Vi ved heller ikke, hvor
de to rustvognssvende og deres familier boede. Lidt anderledes
forholder det sig med enken efter Jacob Dromb, rustvognsvend,
fra 1625. Arvingerne var hendes og Jacobs 3 børn samt to børn
af første ægteskab. Et stort beløb på 129 daler, 3 mark og 12
skilling skulle deles mellem arvingerne, bl.a. med broderiodden
på 9l/z daler og 5 skilling mod søsterloddcn på 4Vi mark og 2 Vi
skilling. Vi far desværre intet at vide om bohavet, men parrets
mange penge er et bemærkelsesværdigt træk i forhold til de an
dre rustvognssvende og ikke mindst i forhold til æseldriverne.
Fæstningsregnskaberne viser os en alenlang række af repara
tioner på materiellet. Især hestenes og æslernes sko blev slidte.
Æseldrivernes 3 heste blev beslået med 6 nye og 6 gamle sko i
oktober 1612. Året efter, den 5. juli 1613, var der kun to heste
|
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og et æsel for vognen. De havde faet 12 nye sko. Igen den 16.
september samme år skulle der 6 nye sko til, og den 28. oktober
igen 12 sko. I året 1614 kom der 12 nye sko under hovene, og
den 21. juni og den 12. august havde alle tre heste nye sko. Om
skoforbruget nævnes, at fra den 20. marts 1616 og indtil den 30.
december 1618 blev der lavet 312 sko til de tre heste, som gik for
“Esselvognen, som hver sex uger er blevet beslået”. Altså hver
sjette uge måtte der nye sko til.
I marts 1629 beordrer kongen det borgerskab, der har heste,
til at spænde for de fire halve kartover (kaldet svaner), der skal
til Holmen i København, og han giver selvfølgelig også en anvis
ning - med tegning, han selv har lavet - på, hvordan et sådant
trækkeapparat skal se ud. Den er udarbejdet helt ud i detaljer,
som kongen altid har for vane. Tegningen er afskrevet i Frederik
Urnes kopibog med bogstaver ved de forskellige dele: A. skag
lerne, B. mellemrummet mellem disse, hvor hestene skal gå.
C. forbindelsesstænger mellem “skaglerne” ved deres bagerste
ende. D. trækstangen, der udgår fra forbindelsestængerne. Man
må næsten regne med, at den omstændige beskrivelse kun kan
gælde transporten af kanonerne og ikke det samtidige brev an
gående byens bådsmænd og Kronborgs fanger, der skal flytte
tømmer i Lundehaven.144

Kapitel 13:

Kronborg
Slots brand

Slotskirkens gavl mod ost. Kirken erden eneste bygning, derer tilbage efter branden i 162‘A

Ulykken den 24. september 1629
I 1629 havde Helsingør begravet 1.118 af sine borgere, der var
døde af pest. Antallet af dødsfald og begravelser har antagelig
toppet omkring sommermånederne, men som om det ikke var
nok, var der flere ulykker i vente for den stakkels bys borgere.
Hvilket syn har ikke mødt den sene vægter i Helsingør by natten
den 23. september mellem kl. 10 og kl. 11 om aftenen, da han
opdagen at der er ild på slottet. Ud over hoffet har der på slottet
været vagten, som bestod af ca. 50 mand. Garnisonens øvrige
soldater, ca. 100 mand, har været i deres logier i byen, hvorfra de
har kunnet se, at alt bag Kronborgs vinduer stod i lys lue. I 1629
var der omkring 13 personer fastansatte tjenestefolk på slottet,
men hele hofholdningen har været til stede fra slutningen af
august, idet Kirstine Munk, der var højgravid, var ankommet
til Kronborg. Kongen selv opholdt sig forskellige steder på skift,
bl.a. i Krempe i Holsten. Den 1. september nedkom Kirstine
Munk med en datter på slottet, hvad kongen den 9. september
lykønskede hende med: “Hierte kiere Kiersten, af din skrivelse
fornemmer jeg dig at have gjort barsel og født en ung datter,
hvilket mig ganske kiert er at fornemme, underskrevet din kiere
og troc Herre og hosbond Christian”.
I et brev ffa den kgl. svenske sekretær i Danmark Johan Fegræus, dateret den 26. september 1629, kan man læse følgende
om begivenhederne natten mellem torsdag den 23. og fredag
den 24. september: “Här är och i forgår om Nat skiedt en stor
Olycka, i dett Eelden är kommen löös här på Croncborgh wedh
Pass Klockan 12 om Natten, och haffuer strax aff det Starka Su
dosten wädrett tagit öfverhanden, att ingen reddingh war mehr
på färde. Uthan Slottedt heelt och hållit i grundh fbrbrändt och
clden ennu icke aldeles väll uttschlächts. Fru Kirstin, som der
lågh i Barnsengh, ähr medh sinjne barn medh stor mödha un
dan kombne hijt i Stadhen. Nägott aff godzett der på war, bleff
salverat, dett andra allt sin koos, Så att många der medh en stor
skada tagit hafua. Befästningen åhr allt bleffuen behållin, eftter
det Lyckan war att elden icke kom uthi Cruth Cammaren, huilket om dett wåro skiedt, hadhe festningen och een deel aff Sta
den gåådt sin koos, Styckien, klockor och annedt som i Tornett
och på Husett wåro, ähro alle fbrsmälltne“.145
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Fru Kirsten, som altså lå i barselsengen, da branden brød ud,
var - som Fegræus skriver - med stor møje med sine børn kom
met ind i byen. Noget af godset var reddet (salverat), andet øde
lagt (forsvundet), og meget havde taget stor skade. Fæstningen
var der ikke sket noget med. Til alt held havde ilden ikke nået
krudtkammeret på volden. Hvis det var sket, var fæstningen
samt en del af byen blevet ødelagt. Skyts, klokker og andet, som
var i tårnet og i huset, var altsammen smeltet.
Kirstine Munk havde foruden sin nyfødte datter også flere af
sine andre børn hos sig. De blev bragt ind til byen og siden til
Frederiksborg Slot, “hvor kongen ankom den 27. om morgenen
ved fire slet, hvor han fandt sine børn”. Næste dag “kom Kirsten
til Frederiksborg” skriver kongen i sin skrivekalcnder.
Fra Helsingør beskriver endnu et øjenvidne begivenheden
således: “Imellem torsdag og fredag nat, der klokken var imel
lem 10 og 11 om natten, pågik der ild på Kronborg her i Helsin
gør og opbrændte det alt sammen, og dem, som ilden kom fra,
var Bastian Kroll, murermester, og Moritz Otte, stenhugger, og
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Om aftenen den 23. Sep
tember kl. 10-11 1629 bred
der ild ud pd Frederik
2.s Kronborg. Detalje af
Kronborg, Hendrick Cor
nelis Vroom ca. 1620.
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samme nat rømte Bastian bort, og samme nat blev Moritz indsat
i stadens kælder”.146
Bastian Kroli og Moritz Steenhugger havde om eftermiddagen
smeltet bly oppe i tårnet for at indstøbe jernankre i muren. Som
vi hører, var Bastian stukket af, og Moritz blev indsat i stadens
kælder. I det senere forhør påstod han, at han hele tiden havde
stået ude på stillingen (stilladset), og at Bastian havde båret det
smeltede bly ud til ham. Han havde set, at Bastian havde slukket
ilden med to spande vand. Vi kender desværre ikke afslutnin
gen på historien. Tilsyneladende har kongen også tidligere haft
grund til at være utilfreds med Bastian, for allerede i begyndel
sen af 1628 havde kongen befalet, at når Bastian Murmester hav
de færdiggjort den rende, han arbejdede på, skulle han alligevel
sættes i hullet, fordi han ikke før havde gjort den færdig.147
Hvad angår omfanget af ødelæggelsen, forlød det i brevet
den 26. september fra den svenske sekretær Johan Fegræus, at
slottet helt og holdent brændte ned til grunden. Fæstningsregn
skaberne oplyser i 1629 at “adskillige jern cratwascherne (skal)
bruges at udkratze kobber og bly på Kronborg, som af den store
ildebrand i jorden var nederløben”.
1 lenets regnskaber fra 1628-29 opgøres tabene under over
skriften “Udkomme og forbrændt med slottet og ellers der slot
tet desværre brændte”. En stor tragedie var det, at Frederik 2.s
herlige slot forsvandt, men i lensregnskaberne opregnes kun
fødevarer og anden beholdning, der er gået til. Af korn hoved
sagligt de 381 */z tønder havre, men også rug og mel 4 skæpper,
brød 39 tønder, malt 1 tønde, 1 Vi skæppe byggryn samt hørgarn,
blårgarn, drejl og sejldug samt dynevår, 53 sække (?) flæsk, sild,
torsk og 41 tønder spansk salt.
Fire dage efter, at Kronborg er brændt, skriver kongen til Fre
derik Urne, at “det brandjern ude i køkkenet skal udbrydes, hen
tes og igen sendes til Hammermøllcn at flies. Casper Fincke skal
(i) overmorgen begive sig hid (til Frederiksborg) og tage nogle
låse med sig, som her kan bruges til den lange nøgle. Såfremt
han også har et par temmelig stærke hængsler til en dør, da skal
han tage dem med”. Brevet er skrevet på Frederiksborg Slot den
28. september. Her var kongen ankommet den 27. september,
efter at han havde forladt Gliickstadt, da han fik at vide, at Kron
borg var brændt, og Kirstine Munk og børnene var bragt ind til
Helsingør.
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Kongen nævner ikke noget i sine breve om branden. Den 30.
september blev datteren døbt Dorothea Elisabeth. Senere næg
tede kongen at være far til barnet.
Men hvilket forfærdeligt syn har det ikke været for Helsingørs
borgere, da Frederik 2.s pragtfulde slot, berømt (og berygtet) i
hele Europa for sine herligheder, stod i flammer, “en uovervin
delig fæstning, et vidunderligt skønt bygningsværk, hvor tage
og tårne i solskinnet stråler som guld, og hvor de kunstfærdige
tapeter, det pragtfulde springvand og de kongelige turneringsfe
ster fylder tilskuerne med forbavsclse,’.
Inde i byen er borgerne blevet vækket ved vægterne, byens
trommeslagere, råben og larm fra soldaterne på volden. Ilden
bredte sig overalt, dog brændte kun det, som var brændbart.
Murene blev stående, selvom gavle og kviste var svært skørnede
af ilden. Heldigvis nåede ilden som nævnt ikke krudtkammeret
på volden. Indvendig var de rum, der havde hvælvinger, blevet
skånet, således det meste af kirken og dens inventar. Af det rigt
udstyrede møblement brændte 217 skiver og borde, mens de be
rømte tapeter til dansesalens vægge, der endnu i 1627 befandt
sig på slottet, slet ikke blev omtalt. En del af dem har måske
allerede været flyttet til Frederiksborg alene af den årsag, at slot
tet ikke mere var så meget i brug, som det havde været i begyn
delsen af 1600-årene. 44 malerier brændte, og to malmbuster af
Frederik 2. og dronning Sophia smeltede.
Den 10. maj 1630 skriver kongen til rigsrådet fra Gliickstadt:
“efterdi den ulykke med det hus Croneborg sig tildraget haver,
og samme hus udi lang tid haver været Danmark til berømmelse
og zirat, er at betænke, om man vil erholde det, som endnu kan
stå, eller og om man det ganske vil lade forgå”. Kongen overve
jer altså, om man skal sætte det i stand eller lade det gå til - over
vejelser om indkrævning af sundtolden må jo have været med.
Året efter, den 10. april 1631, bestemmer kongen fra Frede
riksborg Slot, at Kronborg Slot skal istandsættes efter branden.
Kongen manglede midler dertil. Derfor blev tolden i et år og to
måneder forhøjet til det dobbelte - trods rigsrådets betænkelig
heder. Samtidig fik tolderne i Helsingør besked på at forstrække
(give forskud) til smeden Casper Fincke med 300 daler. “Hans
husbrev skal tolderne tage til sig og beholde, indtil han har gjort
så meget arbejde færdigt, som de trehundrede daler kan beløbe
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hø og strøelse skal indlægges i ridestalden og opsættes i hæs, så
at man vinteren over kan fodre noget “fæ” dermed.
Kongen skriver i 1632, den 3. februar til Frederik Urne, “at
han skal tilholde kobbertækkeren på Kronborg, at han først tæk
ker den side, på hvilken slotsherrens kammer er, samme kam
mer skal repareres, så at du straks kan være deri med det første.
Køkkenet skal holdes så længe (det varer) ude i bryggerset, og
bryggerset skal holdes i den gamle toldbod, indtil det bliver fær
digt på slottet”. Året efter den 22. april befaler kongen Frederik
Urne at sende klokkemalm til Gethuset i København til rotgicter Felix Fuchs. Der blev 2.703 kg klokkemalm ud af de klok
ker, som gik til ved ildebranden på Kronborg. I 1635 begynder
kongen at bruge Kronborg igen, og den 17. maj må rigsrådet
have været på slottet, da der herfra skrives breve, men allerede
dagen efter er kongen på Frederiksborg. Først i 1637 blev slottet
synet af Frederik Urne med flere, selv om den store sal langt fra
var færdig. Kongen skriver i 1640 til Christian Biilow, at han skal
befale mester Hans Barckmand, snedker, at lave den store sal
på Kronborg Slot. Tømmer til dette arbejde findes på Laholms
marked. Kongen skal have forkøbsret, og tømmeret skal ligge og
vente, til det er let at føre det til Kronborg til vands.
Året efter, i marts 1641, skal Frederik Urne skaffe Hans Barck
mand det førnævnte tømmer til stillingen (stilladset) og så man
ge tømmermænd og bøsseskytter, som der behøves til at opsæt
te samme stilling for ham og ellers hjælpe ham, når han behøver
dem. Desuden skal Frederik Urne på Hammermøllen lade lave
jern, som han behøver til førnævnte sal.

Øresundstolden og det nedbrændte Kronborg
Så vidt genopbygningen af Kronborg. Men vi kan ikke lade
være med at spekulere lidt over, hvordan slottet tog sig ud fra
søsiden; en ruin, hvor kun kirken var intakt, men hvor selve be
fæstningen var uberørt med dens runddeler og pasteier, Arkeli,
tøjhus og krudthus og endelig den kun tre år gamle slotshavn.
Netop 1630-39 var tiåret for en uhørt høj opkrævning af told,
den højeste siden indførelsen i 1429 og den højeste nogensinde
indtil 1760-69.’4* Kongen havde brug for penge til opbygning af
Kronborg og de andre fæstninger, og branden fik tilsyneladende
ingen betydning for selve det at opkræve tolden. Man kunne må-
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ske have tænkt sig, at det berømte/berygtede slot, der lå i ruiner,
kunne befordre en vis ligegyldighed med hensyn til betaling af
told, men de passerende skibe strøg for Kronborg og betalte,
som om intet var hændt, sikkert også hjulpet på vej af vagtski
bet i Sundet, fæstningen med sædvanligt skyts og ikke mindst de
kongelige toldere, visitørerne, skrivere o.a. ansatte i toldboden i
Henrik Mogensen Rosenvinges gård på hjørnet af Stengade og
Sophie Brahesgade (i dag Stengade 84), som passede deres arbej
de. I 1630 blev tolden forhøjet på hvede, og i løbet af 1630’erne
blev der gennemført en række ændringer i toldopkrævningen.
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Søkort fra slutningen
af 1600-drcne, der viser
vanddybden, Helsingør,
Kronborg, Lappen og Lun
dehave mod nord. Mod
syd ses en teglovn samt
Snekkersten.
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Reden ved Hellebæk og magten i Sundet
Når Helsingørs historie i 1600-årene hidtil er blevet beskrevet,
er der kun fortalt om det internationale sundmarked, som fandt
sted, når de store skibe ankrede op ved Helsingørs red for at
betale sundtolden og for samtidig at købe levnedsmidler samt
hente vand, og hvad der ellers var nødvendigt for et skibs for
syning. Regnskaberne fra Fæstningsarkivet og Øresundstolden
fortæller om et helt andet og hidtil upåagtet sundtoldsmarked,
som fandt sted “nede” ved Hellebæks/Hammermøllens red.
Her drejede det sig først og fremmest om de nødvendige laster
til møllerne og Gethuset. Indimellem skinner det igennem, at
kongen gav gratis passage til skibe, der indeholdt laster, som
med fordel kunne købes af kongens egne virksomheder. En un
dersøgelse af Øresundstoldbøgeme i den samme periode med
hjemstedsangivelser for skibsfarten i Sundet ville sandsynligvis
kunne følge samme skibes sejlads videre op i Sundet. Når ski
bene fortoldede i Helsingør, var det nødvendigt samtidig at købe
levnedsmidler og ikke mindst vandforsyninger i byen. Allerede
i 1580’erne nævnes der et “vandhus" ved havnen, dvs. skibsbro
erne. Sandsynligvis fortsatte de engelske skibe, der havde afsat
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deres laster af stenkul» deres sejlads videre til Østersøhavnene,
hvorfra de vendte hjem med ny fragt, som igen blev fortoldet i
Helsingør.
Byggeriet af slotshavnen i 1624-26 kan følges detaljeret i regn
skaberne, og de viser en håbløs kamp med havet. Havnen ek
sisterede indtil svenskekrigen 1657-60, hvorefter den må være
taget af havet. Senere planer for oprettelse af en slotshavn blev i
1700-årene liggende på tegnebordet.
Byggeriet af blokhuset og skansen på Lappegrunden i 1640
var et udslag af en fornyelse af det gamle nederlandsk-svenske
forbund fra 1614, som var udløbet i 1629 uden at blive forlænget.
Årsagen til, at fornyelsen nu kom, var den brutale toldpolitik,

som Christian 4. havde ført. Den vakte forståeligt nok stærk vre
de i Sverige, hvis livsvigtige handel gennem Øresund blev hårdt
ramt. Også i Nederlandene var man foruroliget over tolden og
dens restriktioner. Især gjaldt ophidselsen, at Christian 28-doblede tolden på salpeter. Christian 4. frygtede et nederlandsk an
greb i Øresundsområdet, og på et tidspunkt trak det direkte op
til krig mellem de to lande. Det var på den baggrund, kongen
påbegyndte flere skansearbejder i Sundet, deriblandt blokhuset
på Lappegrunden.

Håndværk og våben gennem flere led
Fæstningsregnskaberne og Øresundstoldens regnskabers be
tydning og deres værdi som kilder til Helsingørs og Hellebæks
historie er enestående, idet de giver os navnene på hver enkelt
virksomhed, der har leveret arbejde til kongens våbenfabrikker.
Boskifter over en stor del af de ansatte i de firmaer, der arbej
dede for kongen, viser, hvor de boede, og hvor meget de ejede.
Man kan ikke undgå at blive imponeret over den akkuratesse,
hvormed de mindste regninger på værktøj og arbejde blev ført.
Kronborgværkerne producerede skyts og klokker såvel som
kobber- og jernsager samt brugs- og kunstgenstande. De tre
værker arbejdede tæt sammen indbyrdes og med håndværker
ne på Kronborgs Arkeli og Helsingørs håndværkere, købmænd
og våbenhandlere. En stor del af de producerede våben og det
producerede værktøj havde været igennem to til tre af afdelin
gerne, inden de blev afskibet fra Hammermøllen. Værkernes
personale bestod, bortset fra selve rotgieteren, hammersme/Imidwvrk

varen gennem tic ?i led

|

355

den og kobbersmeden, af folk fra Helsingør. Efter mestrenes
og svendenes navne at dømme var byens håndværkere næsten
alle danske. Håndværkerne har alle haft borgerskab i Helsingør,
hvilket fremgår af sundtoldsregnskabernc. Alle færgemændene,
der førte de mange laster til og fra skibsbroen i Hellebæk, var
klart nok også Helsingørselskaber.
Til års- og månedslønnen til de kongeligt ansatte mestre samt
Arkeliets folk hørte en klædedragt (hofklædning) og kostpenge.
Det var almindeligt langt op i tiden, at menige soldater til daglig
gik i deres uniform, hvad enten de var på vagt eller befandt sig
ude i byen i deres logi. Et faktum, der må have slidt på det ellers
kostbare tøj. Det daglige sprog i Gethuset og på Arkeliet har væ
ret tysk eller plattysk, efter al sandsynlighed et sprog, som også
blev forstået og talt af Helsingørs håndværkere.
I de 40 år, hvor Helsingørs Gethus producerede på hjørnet
af Kongensgade - hvor kongen de første år selv flere gange var
med til at støbe - må der have hersket et ganske særligt miljø og
folkeliv i byen, med trafik og transport til og fra byens nordvest
ligste hjørne og videre ud til Kronborg eller mod nordvest ad
vejen til Hellebæk og Teglstrup.
Langt derude - 6 km fra byen - lå de to andre værker - begge
vandmøller sammen med Kongens Kornmølle - i et landskab
ved kysten, omgivet af skov, moser og damme, som Frederik 2.
og Christian 4. intensivt havde ladet kultivere, mens krejere og
skuder ankrede op ude på reden, og de mindre færgebåde gik
i rutefart med stenkul og andre laster ind til Hammermøllens
lange bro.
Antallet af personer i Christian 4.s værker var ikke stort set
med moderne øjne. Det kunne heller ikke sammenlignes med
Bremcrholms mange straffefanger, skibsofficerer, Holmens befalingsmænd, de mange forskellige håndværksmestre, bartskærere, sygehusforstandere, præster og læremestre eller Tugtog Børnehuset. Oprindeligt var det sidste en lukket anstalt
for arbejdssky voksne og fattige børn. Men samtidig også en
kæmpemæssig håndværksskole og Danmarks første tekstilfa
brik, baseret på mange små håndværkerværksteder, hvor der i
perioden 1620-49 blev færdiguddannet 630 håndværkere.
Værkerne i Helsingør var store arbejdepladser efter en køb
stads forhold, omkring 25 fastansatte mestre, svende og lærlin
ge, dertil Arkeliets folk og dets håndværkere. Når de sidste blev
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En mønt slået i Helsingør,
Christian 4. oprettede
også et møntmagervarksted i Helsingør. Han
overgav i 1607forpagtnin
gen til hollænderen Hans
Flemming.

talt med, kom yderligere 10 ansatte til. De mange håndværksselskaber, som arbejdede for og med kongens værker, bestod
almindeligvis kun af en mester, et par svende og en lærling; det
blev kaldt for mesteren og “hans selskab”.
Her var den daglige trafik, som udgik fra Gethuset til Ham
mermøllen, æselvognen, blokvognen eller rustvognen, hvis he
ste troligt trak de tunge stykker, samt de mange folk, der skulle
frem og tilbage mellem byen og arbejdet derude i møllerne. Og
der var den daglige færdsel ud til slottet og trafik mellem slottet
og staldgården Lundegården.
Skriveren havde sin embedsbolig på Hellebækgård. Også
hammersmeden og kobbersmeden med deres personale boede
derude, mens de andre håndværkere, som blev tilkaldt, kom
inde fra byen - når reparationer og byggeri var i gang.
Da Christian 4. anlagde sine våbenfabrikker i Helsingør og
Hellebæk, var det store arbejdspladser og et økonomisk opsving
af dimensioner, han samtidig gav Helsingørs bygningshåndværHandværk og våben gennem flere led
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En af Helsingørs bartskivrerc ved navn Jacob
Willumscn fra Antwerpen
byggede huset i Strand
gade nr. 55, som han
lejede ud. Med lønnen
som bartskærer var han
godt betalt.
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kere, smede, giarmestre, pottemagere, rebslagere, skomagere,
saddelmagere osv., og især byens mange færgemænd, købmænd
og kræmmere. Der er ingen tvivl om, at mange har haft kro
nede dage. Med god baggrund i Frederik 2.s bygning af Kron
borg oplevede Helsingør en velstandsepoke med håndværkere
og kunstnere, indvandret fra Nederlandene, Tyskland, England
og Skotland. At Helsingør by i forvejen rummede mange af de
erhvervsvirksomheder, hvis nærhed Christian 4.s foretagende
krævede, må have indgået i hans overvejelser. Der var fa andre
steder i riget, hvor etableringen af en helt ny våbenmanufaktur
kunne gå op i en højere enhed med en by og en fæstning, som
det skete netop her, hvor Sundtolden i forvejen blev opkrævet,
og hvad kunne være mere fordelagtigt for kongen, end at øko
nomien bag det hele hvilede på hans egne håndpenge, som han
kunne bruge uden indblanding fra rigsrådet. Det var også her,
kongen gav forpagtning i 1607-10/11 til en møntmester, hollæn
deren Hans Flemming, sandsynligvis fordi det var let at fa ædelt
metal til udmøntningen direkte fra tolden. Han slog bl.a. de
værdifulde sovereigns, ungarske gylden, breddalere, specieda
lere, løvedalere, 8-, 4-, 2-, 1-skilling og hvid.149 De møntenheder,
der samtidig blev opkrævet af Sundtolden, var i 1611 rosenobler,
rigsdalere og guldgyldcn.”0 Det fortæller noget om den betyd
ning og vægt, kongen tillagde Helsingørs udvikling og rigets
næst stærkeste fæstning Kronborg. Hvor meget, kongens virk
somhed betød for Helsingørs udvikling, har ikke tidligere været
inddraget i byens historie, idet afskrivning og bearbejdning af
Øresundstoldens og Fæstningsregnskabernes udgifter ikke har
fundet sted før nu. Undersøgelsen her bør give anledning til en
ny vurdering af byens økonomiske liv og udvikling i første halv
del af 1600-årene. Særlig stor betydning har de kongelige værker
haft for byens mange færgemænd og deres selskaber, der stod
for fragten mellem Hellebæks red og Hammermøllen, til Kron
borg, Tøjhuset og Bremerholm i København.
Vi kommer tæt på dagligdagen i møllerne og Gethuset. Ar
bejdsskader behandles af byens bartskærer, f.eks da Niels Peder
sen “bekom en stor skade i den ene fod, da et parti jern blev
vejet på vejerboden, og vægten brast i sønder og slog hans fod
fordærvet”. Mester Andreas Ballbier blev tilkaldt, og han helede
hans sår, så det lægtes, for hvilket han fik 4 rigsdaler. Det samme
som drengene i møllerne fik i månedsløn. Eller vi oplever, hvad
Håndværk og våben gennem flere led

|

Rosenoblen varden mønt
enhed som Christian 4.
til enhver tid foretrak ved
opkrævning af Øresunds
tolden. Noblen varen en
gelsk guldmønt af næsten
rent guld, derfra 1465fik
tilføjet en fanbladet rose
(Huset Yorks symbol) pd
den afbillede skibsside.
I centrum pd reversal
fandtes også en rose.

359

man kunne gøre, når det gjaldt dyrevelfærd. Som trækkraft var
heste og æsler uvurderlige og god behandling af dyrene en nød
vendighed.
Blandt byens mange håndværksfirmaer var der flere, der blev
drevet af kvinder, der angiveligt sad som enker og førte firmaet
videre. At vi også lejlighedsvis finder Christian 4. selv som rotgieter kan næppe undre. Som det fantastiske renæssancemen
neske han var, havde han en finger med overalt. På Gethuset
havde han sit eget værksted med kakkelovn. Ved proberingen
af flere kanoner var han selv til stede ude i Hellebæk - ud over
at han til enhver tid var chef for rigets skytsproduktion og ud
viklingen af samme. Intet undgik hans opmærksomhed. Kon
gens våbenfabrikker bringer ikke nyt om kongen som person
- dertil er han alt for godt portrætteret - men man kan stadig
undre sig over hans energi og allestedsnærværelse. De ansatte
nød godt af netop at være ansat hos kongen. Mange af dem fik
foruden løn og forplejning også gratis bolig i byen, mens andre
fik en embedsbolig på værkerne. Bøsseskytter, der indimellem
også fik videre ansættelse som rotgietere, var sikret ophold på
Helsingørs hospital, når de blev gamle. Når der blev reserveret
plads til Casper Finckes søn i Sorø skole i 1628, fortæller det lidt
om Finckes anseelse og betydning for kongen. Skolen var ellers
forbeholdt adelige børn og optog dermed kun ganske fa børn af
kongens ansatte.
Ved siden af skytsproduktionen støbte rotgieterne kirkeklok
ker til de kirker, som havde behov. Lidt tankevækkende er det,
at de klokker, som kongen selv konfiskerede i 1602, selvfølgelig
senere har medført et ønske om nye klokker eller omstøbning
af gamle klokker. Rotgieteren havde i modsætning til de lokale
gryde- og klokkestøbere en virksomhed med et stort værksted,
en smelteovn og en stor damkule, som kunne bruges, når der
blot var metal til rådighed. Det har der løbende været, viser de
årlige indkomster af gamle kanoner, klokker m.m. - for slet ikke
at tale om året 1617, hvor der havde samlet sig en særlig stor
mængde kobber på Kronborg, og kongen opfordrer skriveren
til at efterkomme menighedernes ønsker om nye klokker. Klok
kestøbningen fik lidt karakter af fabriksarbejde - i modsætning
til den produktion, som leveredes af den lokale gryde- og klok
kestøber Jørgen, hvis produkter blev til på stedet, dvs. i eller ved
kirken, hvor klokken skulle hænge. Interessant er det at se, at
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hans arbejder håndsværksmæssigt synes smukkere dekoreret
end de kongelige rotgieteres arbejder. Om klokkerne også klang
bedre skal være usagt.
Hvad der var årsag til, at kongen afhændede møllerne og Gethuset ved vi ikke præcis. Sandsynligvis har støberiet i København
sammen med det nye støberi i Glückstadt kunnet klarc de nye
produktioner, som fulgte fra 1644 - en serie af kanoner, haubitsere eller morterer af forskellige kalibre, men med samme ydre
og konstruktion. Dette system, kaldet Frederik 3.s Rids, blev
gældende for både landkanoner og skibskanoner. Skytset blev
støbt på samme tid, som svenskekrigene i 1657-60 fandt sted.

Hellebirk i midten af
1800 arene. Til højre
ses Hammermøllen,
derpå det tidspunkt
va r probermesterbolig.
Bøssemagergade ses her
ned mod Strandvejen.
To smd bygninger foran
Hammermøllen eksisterer
stadig. Til venstre ligger
Boremøllen, som i dag er
væk.

Afvikling af kongens våbenfabrikker ved Helsingør
1 løbet af de 40-45 år, hvor værkerne arbejdede under lensman
den på Kronborgs ledelse, ændrede Kronborg totalt status som
kongebolig. Fra at være rigets fornemste renæssancebolig med
stort personale og et udbygget arkeli med våbenproduktion,
tabte slottet helt terræn i forhold til det nybyggede Frederiks1
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borg Slot og ikke mindst Rosenborg Slot. Som administrativt
centrum for det store Kronborg og Frederiksborg len var slottet
stadig i funktion, og vigtig var fortsat dets placering i forhold
til opkrævning af Sundtolden, men som kongebolig var dets tid
slut. Tallene på slottets ansatte ikke-militære personer fortæller
om nedgangen. I 1598 var der ca. 50 personer ansat. I 1604 var
der 33 personer ogi 1612 30 personer. I 1619 var tallet nede på
28, og i 1623 var der kun 11 personer, mens der i 1627 var 13
personer i alt. Alligevel valgte Christian 4. at genopbygge det
nedbrændte slot i 1630’ernc helt i sin fars ånd, samtidig med at
han styrkede landets forsvar overalt med nye befæstninger. Som
fæstning med bastioner var Kronborg godt udbygget. Skytset
var det samme som i 1598, men selve Arkeliet var dårligt beman
det efter kongens krig mod den tyske kejser og den katolske liga
i 1626-29. Efter Torstensonkrigene 1643-45 opholdt Christian 4.
sig ikke meget på Kronborg. I løbet af årene 1641-46 var kon
gen med rigsrådet og kancelliet på Kronborg ti gange, den sidste
gang den 6. maj 1646.
Den 31. december 1639 havde kongen skrevet et personligt
brev til lensmand Frederik Urne om bortforpagtningen af Ham
mermøllen og opsigelse af skriverens bolig på Hellebækgård.
“Eftersom der skal være profit i, at Hammermøllen bliver forpagtet, og man betaler den, som far forpagtningen, arbejdet i
skippund for en vis pris, jeg kan ikke forestille mig andet, end at
samme værk med stor fordel kan bruges, når det omgås ret, thi
når mesteren far for hver skippund en vis sum pendinge, og han
ved, hvad der bliver godtgjort ved afgang, da ser jeg ingen, hvad
man med mesteren og hans folks løn og besoldning har at skaffe,
(dvs. han ser ingen problemer i det) thi arbejder han meget, far
han mange penge. På gården, som skriveren (Jens Thomesen)
nu bor på, kan sættes en god bonde, som giver sit landgilde ud,
som det tilforn er. At veje jern til eller fra møllen, det kan slotsskriveren nok gøre, når han dertil holder en tjener", dvs. at der
ikke mere er ansat en skriver alene for de tre værksteder som
hidtil.
“Det som skal flyttes til og fra møllen, det kan ske med slot
tets arbejdsvogne, når der holdes et spand heste dertil, der er
også hele lenet ved hånden, som kan hjælpe, når der er behov for
det. Bygningen mener jeg kunne let bringes i den stand, at den
kan blive i god stand. Når møllen forfalder, som man ikke kan
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bede mesteren om at reparere, da bør mester Hans Anemøller
(tømrer) fortinge (pris) om at gøre det færdigt, men redskabet
bør mesteren levere så godt, som han har modtaget det. Du skal
lade mig og ingen anden vide din mening om det hele, dog imid
lertid opsige skriveren gården og sørge for, at du kan få en bonde
på gården igen”. Behovet for kongens kornmølle var faldende, i
og med at kongen og hoffets ophold på Kronborg var minime
ret, ligesom antallet af de mange håndværkere, der fra Frederik
2.s tid og tiden frem til Kalmarkrigen havde opholdt sig på slot
tet. Hellebækgård skulle fremover bebos af en ”god bonde”, og
en tjener måtte være nok til at veje jernet til Hammermøllen,
og ellers skulle hele lenet være til hjælp, når der var behov. Den
lømrermæssige bistand skulle komme fra den allestcdsværende
kongelige tømrer Hans Anemøller.
1 perioden 1639-40 var det Jørgen Gyntzel, hammersmed, og
fra 1640 Adam Mosel (Musell), grovsmed, der fik sin bestalling
den 7. oktober 1640, og først sin afsked i 1643. Hans folk og sel
skab skulle have deres løn til førstkommende påske, og skriveren
skulle lave færdigt regnskabet til førstkommende Valborgsdag (1.
maj). Brevet er skrevet på Haderslevhus den 31. december 1639
og modtaget på Kronborg den 7. januar 1640. På samme tids
punkt var byggeriet af blokhuset på Lappegrunden påbegyndt.
Inde i Helsingør fortsatte Gethuset sin fredsommelige pro
duktion af kirkeklokker, idet Hans Meier støbte klokker både til
Strø og Lille Lyngby kirker og flere skånske kirker, til han i 1655
blev ansat i København. Kanonproduktionen derimod var op
hørt. Den kunne nu kun finde sted i kongeligt regi. Produktio
nen af kanoner efter krigen 1657-60 var heller ikke stor på grund
af finansernes stilling i kongeriget. Det kan ses af stykkestøber
Hans Meiers afregninger fra hans embedstid i København.,S1
Hammermøllen har fortsat sin aktivitet med frembringelse af
værktøj, bygningsdele m.m. for Kronborg, og Kobbcrmøllen
med diverse køkkentøj m.m., men vi har ikke kunnet følge deres
videre udvikling, der efter de store svenske krige må have kørt
på lavt blus. F.cks. ved vi ikke, om Kobbermøllen fortsat leve
rede kobbertøj til hoffet eller private. “Henrik Ehm kobbersmed
i København fik i 1659 skøde på Hammermøllen med tilliggende
jord, ejendom og vandfald, som møllen drives af, såvel som Bon
dedammen beliggende oven for møllen samt bygning og inven
tarium. Dersom kongen (Frederik 3.) eller hans efterkommere
Alviklin^ df kongens xiibcnfab) tkkci wJ|
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bliver til sinds selv at ville bruge den, skal den forundes dem for
for den samme pris 1.010 rigsdaler og 26 skilling, men dersom
den befindes forbedret, skal betales der foruden”.152

Kronborgs fabrikker efter 1642
Efter afviklingen af fabrikkerne under Kronborg omkring 1642,
hvor kongen bortforpagtede værkerne, kan udviklingen i vær
kerne herefter kun følges ved deres støbning af kirkeklokker
frem til 1654, men regnskaberne lå nu uden for virkefeltet for
kongens skriver på Kronborg. Politisk set var situationen en
ganske anden end ved slutningen af 1500-årene. Kongen var en
gammel, såret mand på sjæl og legeme, bogstaveligt efter søsla
get ved Kolberger Heide og efter fredsaftalen i Brömsebro 1645,
hvor Danmark for en 30-årig periode måtte afstå Gotland, Øsel
samt Halland og de store norske områder Härjedalen og Jämt
land. Selvom Danmark endnu ikke var tilintetgjort af den "‘onde
nabo”, havde krigen kostet store mængder skyts. Til søs gik
over 300 metalkanoner tabt, heraf 258 alene i slaget i Femern
Bælt, og dertil kom et ukendt antal, som svenskerne erobrede til
lands.En genopbygning af den stærkt reducerede flåde kræ
vede omstilling af mange nye kanoner, men her blev det Køben
havns Gethus og det nye kanonstøberi i fæstningsbyen Gluck
stadt, som kongen allerede i 1618 havde bygget, der kom til at stå
for støbning af det nye skyts. Hidtil havde der ikke været nogen
typemæssig lighed mellem kanoner af forskellig kaliber, men
i Gliickstadt udvikledes det første sammenhængende danske
skytssystem, hvor alle kanoner i princippet var af samme type,
men størrelsen varierede afhængigt af kaliberen. Der var to sy
stemer, et for landkanonerne og et for skibskanonerne, kaldet
Frederik 3.s Rids. I modsætning til sin far interesserede Frederik
3. sig ikke for skytskonstruktioner, og de første kanoner blev da
også støbt før hans kroning, men navnet hænger alligevel ved.
Langt senere byggedes det nye Gethus på Kongens Nytorv - det
var i 1671 - som optakt til flådeoprustningen inden den Skånske
Krig (1675-79), men længe inden da var kongens kanonstøberi
under Kronborgslut. Som Kronborg Geværfabrik opstod fabrik
kerne igen i midten af 1700-årene.
Mens Christian 4. havde været iværksætter, konstruktør af
manufakturer, kanonstøberier, grundlægger af byer og bygherre
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Den arkæologiske
udgravning ved Kronborgvej i 1998 viste, at det
eneste, som var tilbage
efter kongens Gethus,
var et sort trækulslag
med slagger. Analyse af
slaggerne viste, at kullene
sandsynligvis stammerfra
England, hvor der syd for
Leeds findes masseraf kul
i jordoverfladen, lige til at
gd til med skovl og trille
bor. Her liggere kullejerne
ikke sd langt fra havnen i
Huli og Grimsby.

af enestående bygninger, nye fæstninger m.m., havde der ligget
en tung dyne af økonomiske kriser over landet, faldende priser
for korn og svigtende efterspørgsel og skattetræthed med alle
dens virkninger blandt bønder og borgere. Produktion og fol
ketal gik markant tilbage. Det dyrkede areal aftog og husdyr
hold formindskedes - to sider af den samme danmarkshistorie.
Symbolsk nok repræsenterer generationen efter 1629-året, hvor
Kronborg brændte, i alle henseender en kritisk brudflade.,s‘

To stobeforme med rester
af kobber varforuden
stenkulsresterne det ene
ste, som havde forbindelse
med støberi i udgrav
ningen i Kongensgade.
Maske hårde været brugt
til mindre udsmykning
pd kanoner eller anden
dekoration.

Landsdækkende pestepidemier i 1624-26 og igen i 1629-30 ramte
alle lokalsamfund, og kongens lange regeringstid - den længste
i danmarkshistorien - var trods storhed uløseligt forbundet med
kriserne i den indenrigske og udenrigske politik fra 1588 til 1648.

Christian 4., Kronborgs værksteder og Øresundstolden
Det kongelige støberi - Gethuset - må sandsynligvis være gået
til under belejringen af Kronborg og det gensidige bombarde
ment mellem svenskerne og Kronborgs besætning i september
i 1658, eller også blev det senere revet ned af svenskerne under
arbejdet med at rydde området, der lå tæt på slottets bastioner. 1
40 år havde Gethuset på hjørnet af Kongensgade støbt kanoner
og klokker, mens Kobbermøllcn og Hammermøllen ude i Hel
lebæk havde forsynet de kongelige slotte og kirker med kobber
og smedearbejder.
Ved arkæologiske udgravninger i 1998 på hjørnegrunden,
hvor Gethuset engang lå, fandtes et kulsort lag, der af Danmarks
Geologiske Undersøgelse blev bestemt som trækul og stenkul
svarende til dem, man udvandt i Nordtyskland og England. El
lers fandtes kun to små støbeforme. Det var alt, hvad der var
tilbage fra Christian 4.s store kanonstøberi.
Kirkeklokkerne er det mest håndgribelige bevis på Gethusets
produktion i dag. Men dertil kommer, at nogle af de mange
kanoner, som blev støbt, stadig kan ses ved Iver Huitfeldt-min-
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I den oprindelige Hammermølle i Hellebæk i den
senere Probemiesterbolig
ses endnu en esse (ildsted)
bade i stueetage og kælder.

desmærket på Hurum Kirkegård i Norge, og på Langelinie, Sø
fartsmuseet i Göteborg, Länsmuseet i Kalmar og Tøjhusmuseet
i København. Endelig er der Hammermøllcns smedearbejder,
udført af mestersmeden Casper Fincke. De kan som nævnt ses i
flere af landets kirker, bl.a. i Helsingør, Skt. Olai og Set. Mariæ,
i Århus Domkirke, Odense Domkirke, Roskilde Domkirke, på
Frederiksborg Slot og ikke mindst på Rundetårn.
Kongens våbenproduktion i Helsingør og Hellebæk var imid
lertid slut. 1 de forløbne godt 40 år havde meget ændret sig i
Christian 4.s tvillingrige, ikke mindst finanserne. Kongen selv
var blevet en gammel mand, men inden da havde han etableret
et ensartet våbensystem til flåden, bygget helt nye byer og be
fæstet gamle, renoveret fæstningerne kraftigt og udstyret dem
med skyts, opført nye fæstninger bestykket med nyt skyts - og
dertil forbrugt store mængder af metal som bygningsmateria
ler (kobbertage) eller til udstyr til de kongelige slottes køkkener
m.m., til enestående kunstnerisk smedearbejde samt til støbning
af et meget stort antal kirkeklokker. Værkstederne i Helsingør
og Hellebæk havde været hovedleverandører til det hele - godt
hjulpet på vej af Øresundstoldens gyldne strøm af rosenobler og
rigsdalere eller, som kongen selv udtrykker sig i 1638, “kongens
egne håndpenge”.
Hovedemnet for bogen har været kongens kanonstøberi
1600-40. En udvikling synes at være sket med hensyn til tidens
opfattelse af artilleri. 1 1500-tallct blev artilleri ikke opfattet som

mere end et redskab, der nødvendigvis måtte være til stede af
hensyn til opretholdelsen af det militære magtapparat. Det
samme var gældende for artilleriets personel, og kongemagtens
nære kontakt til dens personale var ikke et udtryk for en særlig
forkærlighed fra kongens side, men snarere som en praktisk in
teresse i at have det nødvendige personale til betjening af skyts,
hvilket også må have været gældende for det kongelige støberi
og dets rotgietere. Michael Mortensen konkluderer i sin bog
Dansk Artilleri indtil 1600, at artilleriet i 1500-årenc kun var et
underordnet korps.155 Nu er så spørgsmålet, om ikke 1600-tallet
og Christian 4. havde et ændret syn på artilleriet, dets personale
og dets støberi. De mange situationer, hvor Christian 4. selv var
rotgieter, eller hvor han afprøvede skytset, hvor han gav sine an
satte garanti for pleje og ophold i alderdommen eller ved invali
dering, eventuelt ved tildeling af boliger, grunde og ejendomme
m.m., peger på, at artilleri og faglig kunnen havde faet en anden
stilling i kongens bevidsthed. At artilleriet stadig var et redskab,
der nødvendigvis ligesom flåden og fæstningerne måtte være til
stede for at opretholde magten, er indlysende, og vi kan selvføl
gelig ikke overføre et moderne arbejdsgiversyn på kongen og
hans forhold til sine medarbejdere; han havde trods alt sin fyrste
lige rolle at udfylde. Fremstillingen af kanoner, kirkeklokker og
bronzevarer m.m. fremmede nogle administrative, organisatori
ske og handelsmæssige funktioner, og det ses derved, at kanoner
ikke blot var et frygtelig våben, men også var med til at udvikle
begyndelsen til et moderne industrisamfund.
Samtidens opfattelse af kongen som krigsherre er beskrevet af
den menige artillerist Jon Olafsson bøsseskytte. Han var impo
neret over kong Christians optræden som artillerist og sømand,
der med energi deltog i det hårde arbejde ved de meniges og
håndværkernes side, og stod som omhyggelig og kontrollerende
leder over høj og lav.
En mere direkte og følelsesladet beskrivende opfattelse leve
rede skotten major Monro: “Han er kyndig, som han er tapper
og vis, en fyrste med strålende egenskaber, i stand til alle gode
ting, som jeg selv har set - han er kyndig i de fri kunster, kender
til matematik og praktisk befæstningslære, er velstuderet i krigs
retten - han håndterer våben godt, er en fremragende rytter, en
stærk bryder, som hele Europa ved - og den mest præcise skytte,
jeg nogen sinde har set, for med en pistol rammer han aldrig ved

siden af hovedet på den hund» han skyder efter. I krigserfaring
står han ikke tilbage for de største hærførere, vi har hørt om. Han
er aldrig utilnærmelig og meget venlig, tålmodig over for varme,
kulde og sult, utrolig hårdfør på rejser”. Han fortæller videre:
“Kong Christian er manden, som jeg altid vil respektere og elske
højt for det gode, han har gjort mig, og som jeg altid vil være
rede til at tjene mod alle hans fjender”.’^ Når kong Christian i
høj grad levede op til samtidens ideal, mener historikere, at det
skyldes, at han var gammeldags og derfor bedre i stand til at leve
op til en af tidens fordringer - at føre krig med de eksisterende
midler - end til en anden - at opbygge et nyt krigsvæsen. Men
kongens byggeri af Københavns Havn, Tøjhuset, opbygningen
og renoveringen af flåden, fornyelsen af artilleriet, oprettelsen
af Gethuset, Hammermøllen og Kobbermøllen i samarbejde
med støberiet i København og virksomhederne på Bremcrholm
bekræfter ikke, at han foretrak at anvende de eksisterende mid
ler, men viser derimod, at han stræbte efter at opbygge et helt
Chnsliæi L. Kronborgs værksteder øg l'hesundslolden
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Fabrikkerne i Helsingør
og Hellebæk blev betalt
af Sundtolden, bade drift
og løn til personalet. Pd
dette satiriske stik over
Øresundstolden er en
nederlandsk skipper med
karakteristisk hat ved
pligtskyldigt at hælde
rosenobler i toldkisten,
mens Christian 4. og
Axel Oxenstiema under
Torstensonkrigen 1643-45
spiller baekgammon om
tolden. Den frie sejlads
- en droin - symboliseres
af hatten pa stage (Aurea
Libertas).

369

nyt krigsvæsen - der med al dets gru og rædsel også førte nogle
gode sider med sig: de mange virksomheder og håndværkets og
handelens blomstring i Helsingør.
Når en placering ved Helsingør blev valgt for de for flåden så
vigtige værker, var det fordi vanddybden og indsejlingsforhol
dene var bedre end i Helsingborg på Sundets modsatte side. Den
bedste sejlrende for den forbipasserende sundtrafik gik dengang
ligesom i dag nærmere Helsingør end Helsingborg. For at kun
ne opnå fuld kontrol over Sundet og samtidig være Østersøens
herre gjaldt det for kongen om at råde over flere orlogsfartøjer
end alle tænkelige konkurrerende stater eller sammenslutnin
ger. Uden danske orlogsskibe ville tolden have været en tandløs
tiger, som en historiker har udtrykt sig. Der har måske nok væ
ret en tendens til at overvurdere sundtoldens betydning for den
danske stat. Det er dog indlysende, at tolden havde stor betyd
ning for den danske udenrigspolitik.
En væsentlig forandring i toldsatserne var gennemført godt
40 år tidligere, i 1567, hvor de såkaldte lastepenge, 1 daler pr.
læst varer og halvt så meget af ballastede, var indført.157 Tolden
steg dengang fra 45.000 til 132.500 daler eller til det tredobbel
te. Forhøjelsen af tolden vakte i den grad harme, så Frederik 2.
var nødt til at lempe sig frem over for hollænderne og opgav at
tage lastepenge af de skibe, der kom østfra. En indrømmelse,
der bestemt ikke huede ham, og lastetolden blev da også delvist
indført igen. I 1571 var det englænderne, der gjorde vrøvl. Rigshofmester Peder Oxe fik da befaling til at svare englænderne, at
“kongen har udrustet to flåder, en i Østersøen og en i Vestersø
en, mod de mange fribyttere og for denne bekostnings skyld er
lastepengene opkrævet”. Christian 4. forhøjede tolden ikke min
dre end otte gange. Kildematerialet til fabrikkernes historie er
for en stor del regnskabet over lastetolden og de udgifter, der af
holdes af den, men fra 1627 og igennem det meste af 1630’erne
noteres intet. I 1629 var Villum Mortensen toldskriver, og der
var opstået en trætte mellem ham og tolder David Lucht, og
året før var der klager over tolderne i Sundet fra svensk side. En
ny afgift kaldet Lygtepengc blev opkrævet i årene 1632-44, men
nogen forklaring på, at udgiftssiderne for toldindtægten mang
ler, har vi ikke. Fabrikkernes produktion kan til gengæld følges i
fæstningsregnskaberne i hele den her omhandlede periode.
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Sundtolden kom igennem hele den periode, hvor Christian
4.s flåde- og våbenoprustning fandt sted, til at betale for driften
af værkerne, herunder løn til personalet, som bestod af skrive
ren, hammersmedene, kobbersmedene, mestersvendene, 15-20
svende og 5-10 drenge, et større antal pligtkarle samt kuske og
æseldrivere. Dertil kom de mange håndværksselskaber, som til
stadighed arbejdede med opgaver i forbindelse med værkerne.
Endelig var der også hele Arkeliet på Kronborg, hvis løn og virke
ligeledes blev betalt af toldpengene.
Indtægterne fra sundtolden var ved begyndelsen af 1600-årene omkring 100.000-130.000 rigsdaler for passage- og lastetold af
omkring 3.000-4.000 skibe årligt.,Ss Efter svenskekrigene 1657-60
svandt indtægterne betragteligt ind - til omkring 40.000 rigsda
ler - for først at komme rigtigt op igen i 1675.

Christian 4. på lit de
parade, malet kort
efter hans død. Kongen
er iklædt ligklæde holdt
sammen af sløjfer og en
lille kalot.

Kongens død
I november 1647 var kongen gammel, træt og syg. Fra december
holdt han sengen på Frederiksborg og i februar 1648 var hans
tilstand blevet så forværret, at han den 21. februar efter eget øn371

Prospekt af Jacobus Wil
lers Helsingör 1670.
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ske på en bærestol anbragt på en slæde skridt for skridt lod sig
føre ind til Rosenborg Slot. Lægerne blev tilkaldt, og den 25.
februar skrev han sit sidste brev. Hans datter Eleonora Christina
“ydede ham endnu den trøst at betjene ham indtil hans sidste
åndedræt’* - ifølge hendes egne ord. Den 28. februar om efterI

Afslutning

Alle bisperskidle ved
kongens død sørge for
- over alt i deres stifter,
sdvel i landsbyerne som i
købstæderne - at der hver
dag blev ringet V2 time
fra kl. 12, indtil kongens
begravelse var overstået,
dvs. fra den 29. februar
til IS. november. I Skt.
Ola i's kirketårn i Helsin
gør under Viet Kragens
enorme spir ringede Hans
Kemmers klokke V2 lime
hver dag i 263 dage, for
at minde borgerne om
kongens død.

middagen døde han. Historikere har tilføjet, at datteren lukkede
hans ikke-skadede øje. Det andet havde svenskerne lukket.
Dagen efter, den 29. februar, var der missive fra rigets hof
mester hr. Corfitz Ulfeldt og kansler hr. Christian Thomesen til
samtlige rigets råder. De meddeler rigsråderne, at kongen er død
den 28. februar. Da dette kræver, at rigsrådet snarest muligt sam
les for at rådslå om, “hvad rigets høje nødtørft udkræver, skal de
inden 14 dage komme til København for i den Hellige Trefoldigheds navn med hinanden tilbørligt at handle og traktere om
landets og rigernes velstand og alles vores fælles velfærd“.159
Samme dag sender Corfitz Ulfeldt og Christian Thomesen
missive til bisperne i begge riger. Det meddeles dem, at kongen
er død. “Og da det er sædvanligt og billigt i sådanne tilfælde at
lade klokkerne ringe, ikke alene til lovlig amindelse, men også
undersåtterne til en billig påmindelse om, at de sådan almindelig
landesorg behjertes, og alvorligt at sukke, til Gud den Allermægtigste bliver opvakt og bevæget, om nådig regering, bcskærmelse og bistand i disse bekymmerlige tiders tilstand, skal bisperne
anordne over alt i deres stifter, såvel i landsbyerne som købstæ
derne, at der hver dag ringes Vi time fra kl. 12, indtil kongens
begravelse er overstået”.160

I

373

Christian 4.s kiste
blev restaureret i 2007.
Kistegavlens sølvbeslag
viser kongens symboler
som kriger med harnisk,
hjelm, handsker, Janer,
trommer, hellebarder,
spyd, morgenstjerne og
kanoner pdjelt lader.

Den 2. oktober var der atter missive til rigsrådet. Kongen (Fre
derik 3.) agter den 18. november at lade Christian 4.s lig ned
sætte i Vor Frue Kirke, og raderne skal på grund af adskillige
vigtige, kongen og riget magtpåliggende ærinder indfinde sig i
København den 6. november og siden ære kongens fader med
deres nærværelse ved hans ligs begængelsc.161
Christian 4.s kiste blev flyttet til Roskilde Domkirke, hvor
hans kapel - til hvilket han selv havde givet den tegning, som
arkitekt og kongelig bygmester Lorens van Stecnwinckel havde
brugt som grundlag for sit arbejde - havde stået færdigt siden
1640. Alt, hvad der i dag eksisterer af det af kongen planlagte
kapel, er som tidligere nævnt selve bygningen med Danmarks
på den tid videst spændende hvælving og så Casper Finckcs
fornemme smedejernsgitre, gitterværket, som kongen havde
bestilt den 6. juni 1618, og som Finckc fik 520 daler for.102
I Helsingør kan læses i Skt. Olai Kirkes regnskaber fra 1648-49
under adskillige udgifter: “Er givet for at ringe for kongelig ma
jestæt salig og højlig ihukommelses lig, som begyndtes i dette
års regnskab den 1. april, og ringede så fremdeles til den 18. no
vember. Er så tilsammens udgivet pendinge 53 daler”.Regn-
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I dag star Christian 4.s
kiste sammen fire andre
kister i kapellet dron
ning Anna Cathrine,
Frederik 3. og Sophie
Amalie samt den udvalgte
prins Christians kister. I
Baggrunden ses Casper
Finckes gitter i buedbningen. Gittergitterværket er
det eneste, som sammen
med kapellets hvælv - det
det største i nogen dansk
bygning, minderom kon
gens oprindelig planlagte
gravkapel.

skabet er først fra april, men man må gå ud fra, at kirken ifølge
befalingen fra rigshofmesteren og rigsrådet havde ringet hver
dag kl. 12 en halv time siden februar.
Klokken, der ringedes med i Skt. Olai Kirke i Helsingør fra
februar til den 18. november, var kirkens største, støbt af den
kongelige rotgieter Hans Kemmer i året 1631.
Christian 4.s lange regering fra storhed til fald, var synonym
med Helsingørs udvikling i første halvdel af 1600- årene. Kon
gens smukke - men dystre krigsmaskine, som Europas sejlende
nationer gav deres fulde bidrag til, var også med til at afværge
arbejdsløshed i sundtoldens by, hvor fattigdom, overbefolkning
og tilbagevendende pestår herskede side om side med et velfun
gerede købmands og håndværkersamfund.
|
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Bilag til kapitel 4
Register fra Kronborg Fæstningsregnskaber over gods indkommet og
udleveret fra Gethuset i Helsingør 1607-1611
Registeret er en oversigt over metal indkommet i form af klokker og gamle stykker
(kanoner), samt Gethusets leveringer af stykker og klokker i samme tidsrum. Det
er oprindelig skrevet på tysk og her oversat til dansk. Rotgieteren Hans Wulff Entfelder garanterer med sin underskrift.
INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1607

NYT GODS SOM ER LEVERET 1607

DEN 31. JULI
Ifølge rigtig kvittering da jeg dengang
jeg regning gjorde, blev hans kongelige
majestæt, for brugelig ren gods skyldig 35Vz
skippund og 14 Vi skålpund

DEN 4. JULI
Tøjmesteren Hans Kost ifølge beviser til
tøjhuset i København leveret 2 små stykker,
enhver 6 fod lange, skyder 10 pund jern
Den 1. vejede 2 skippund og 4 lispund
Den 2. vejede 2 skippund og 6 lispund

Summa lateris 35Vz skippund og 14Vz
skålpund
INDKOMMET I UNYT STØBT GODS
har til hvert skippund til
afgang i brændingen = 2 lispund
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INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1607

NYT GODS SOM ER LEVERET 1607

DEN 23. JULI
Fra tøjmesteren Hans Kost i København
modtaget 2 slanger og en halv kartove som
er kommet fra landet Meck lenborg og er
sprungen............ har
vejede 27 Vz skippund, 3‘/2 lispund og 4
skålpund

DEN 22. DECEMBER
Endnu I lans Kost tøjmesteren med bevis
leveret 14 stykker, enhver 8 fod lange, skyder
14 pund jern
1. vejede
5 skippund og 2 lispund
2. vejede
5 skippund
3. vejede
5 skippund
4. vejede
5 skippund
5. vejede
5 skippund
6. vejede
5 skippund
7. vejede
5 skippund
8. vejede
5 skippund
9. vejede
5 skippund
10. vejede
4 skippund og 19 lispund
11. vejede
4 skippund og 19 lispund
12. vejede
4 skippund og 1 S1/* lispund
13. vejede
4 skippund og 1892 lispund
14. vejede
4 skippund og 16 lispund

Endnu på samme tid modtaget 3 stykker
som er fra fæstningen Varberg og ved hans
kongelige nåde befalet at omstøbe
vejede 62 skippund, 14 lispund og 12 skål
pund
DEN 28. JULI
Andreas Hansen skriver på Bremerholm
modtaget 25 klokker små og store vejede 30
skippund og 17 lispund

til kapitel 4
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INDKOMMET 1 REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1608

NYT GODS SOM ER LEVERET 1608

INDKOMMET AF MF.RE UNYT
(GAMMELT) STØBEGODS
har til hvert skippund til
afgang i brændingen = 2 lispund

DEN 19. MAJ
Til tøjmesteren Hans Kost udleveret 12 styk
ker, enhver 8 fod lang, skyder 14 pund jern
Den 1. vejede 5 skippund og 1 lispund
Den 2. vejede 5 skippund
Den 3. vejede 5 skippund
Den 4. vejede 4 skippund og \SVz lispund
Den 5. vejede 4 skippund og 18 lispund
Den 6. vejede 5 skippund
Den 7. vejede 4 skippund og 18 lispund
Den 8. vejede 5 skippund
Den 9. vejede 5 skippund
Den 10. vejede 5 skippund og 1 lispund
Den 11. vejede 5 skippund
Den 12. vejede 4 skippund og 19 lispund

DEN 27. JUNI
Endnu fra tøjmesteren Hans Kost i Købe
havn modtaget en hel kartov til omstøbning
vejede \7Vz skippund og 6 lispund
To schwerinske 3 kvarter kartover har begge
vejet 29 skippund og 6Vz lispund

Nok 2 andre schwerinske stykker modtaget
kaldt "De hurtige fugle"
vejede begge 14 skippund og 8 lispund
Endnu en hel slange
vejede 10 skippund og 1 lispund

Endnu en halv slange
vejede 3Vz skippund og 1 lispund
Ligeså en halv slange og 3 falkonetter
vejede 9 skippund og 9*/z lispund

Endnu på den samme tid modtaget af
Andreas Hansen skriver af Bremerholm - 13
små og store klokker som
vejede tilsammen 15 skippund og 4 lispund
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INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1608

NYT GODS SOM ER LEVERET 1608

DEN l.JULI
Har Andreas I lansen skriver på Bremerholm
mig anden gang leveret en brudt og ituslået
faikonet
vejede 2 skippund og 4 lispund

DEN 20. DECEMBER
Anden gang til Kobenhavn til tøjmesteren
Hans Kost efter hans bevis 12 stykker, en
hver Wz fod lange, skyder 8 pund jern
Nok 8 petarder (sprængværker)
Den 1. vejede 5 skippund og 11 lispund
Den 2. vejede 5 skippund og 11 Vz lispund
Den 3. vejede 5 skippund og 1016 lispund
Den 4. vejede 5 skippund og 11 lispund
Den 5. vejede 5 skippund og 11 lispund
Den 6. vejede 5 skippund og IOV2 lispund
Den 7. vejede 5 skippund og 1016 lispund
Den 8. vejede 5 skippund og 1016 lispund
Den 9. vejede 5 skippund og 10Vi lispund
Den 10. vejede 5 skippund og 8 lispund
Den 11. vejede 5 skippund og 11 16 lispund
Den 12. vejede 5 skippund og 10 lispund

DEN 21. NOVEMBER
Fra Andreas Hansen skriver på Bremerholm
modtaget klokke gods 20 skippund og 8
lispund
Endnu fra Hans Kost tøj mester på samme
tid modtaget et svensk stykke
vejede 15 skipund og 2 lispund

De fire største petarder
vejede tilsammen 216 skippund og 1 lispund
De andre 4 og mindre
vejede tilsammen 1 skippund og 7 lispund

/>’»/,!<> n/kmu,-/I
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INDKOMMETI REN GODS OG FORRÅD
ANNO1609

NYT GODS SOM ER LEVERET 1609

INDKOMMET ENDNU
UNYT (GAMMELT) STØBE GODS
har til hvert skippund til
afgang i brændingen = 2 lispund

DEN 24. APRIL
Tøjmester Hans Kost i København anden
gang udleveret 4 store petarde
vejede tilsammen 2 skippund og 6 lispund

DEN 4. APRIL
Af statholderen Breide Rantzou befaling på
Kronborg til omsmeltning at modtage et
gammelt stykke 3 kvarter slange kaldt Al
runen”? i overværelse af tøjmesteren Hans
Bautsen
vejede 13 skippund og 1 lispund

Endnu en lille petarde 1 skippund og 4
lispund

' DEN 4. JULI
Tøjmester Hans Kost efter bevis leveret 3
par halve kobber-hævetøj
vejede til sammen 2 skippund og 14 lispund

DEN 11. SEPTEMBER
Efter tøjmester Hans Kosts bevis leveret
anden gang 12 stykker, enhver 8 fod lange,
skyder enhver 14 pund jern, kaldet “Triang
ler”
Den 1. vejede 4 skippund og \9Vz lispund
Den 2. vejede 5 skippund og 2 lispund
DEN 16. MAJ
Den 3. vejede 5 skippund og 2Vz lispund
Endnu et stykke fra Kronborg til omsmelt
Den 4. vejede 5 skippund og 1 lispund
ning modtaget, er som den forrige lige
Den 5. vejede 5 skippund og Vz lispund
kaldet Alrunnchen” og er i overværelse af
Den 6. vejede 5 skippund og Vz lispund
tøjmesteren Hans Bautsen for hvem jeg også
Den 7. vejede 5 skippund
kvitterer
Den 8. vejede 5 skippund og Vz lispund
vejede 13 skippund og 5 lispund
' Den 9. vejede 4 skippund og 18'/2 lispund
Den 10. vejede 4 skippund og 18*/2 lispund
DEN 19. JULI
Den 11. vejede 4 skippund og 19 lispund
Fra Andreas Hansen skriver på Bremerholm
Den 12. vejede 4 skippund og 19 lispund
modtaget klokkegods 10 skippund og P/z
lispund

DEN 6. APRIL
En schverinsk 3 kvarter kartover, fra Køben
havn her op sendt er gennem tøj mesteren
Hans Kost
vejede 4 skippund og 10 lispund
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INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1609

NYT GODS SOM ER LEVERET 1609

Endnu på samme lid leverel lil København
46 små stykker er 5 fod lange, skyder enhver
1 pund jern
Den 1. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 2. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 3. vejede 10 lispund
Den 4. vejede 10 Vz lispund
Den 5. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 6. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 7. vejede 10/4 lispund
Den 8. vejede 9 lispund og 12 skålpund
Den 9. vejede 1014 lispund og 2 skålpund
Den 10. vejede 10 lispund
Den 11. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 12. vejede 9 lispund og 12 skålpund
Den 13. vejede 9 lispund og 12 skålpund
Den 14. vejede 9 lispund og 12 skålpund
Den 15. vejede 10 lispund og 12 skålpund
Den 16. vejede 10 lispund og 6 skålpund
Den 17. vejede 11 lispund
Den 18. vejede 10’/4 lispund
Den 19. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 20. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 21. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 22. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 23. vejede 10/4 lispund
Den 24. vejede 10 lispund og 4 skålpund
Den 25. vejede 10 /4 lispund
Den 26. vejede 9 lispund og 12 skålpund
Den 27. vejede 10 lispund
Den 28. vejede 10 lispund

Kiliis [il kapitel
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INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1609

NYT GODS SOM ER LEVERET 1609
Den 29. vejede
Den 30. vejede
Den 31. vejede
Den 32. vejede
Den 33. vejede
Den 34. vejede
Den 35. vejede
Den 36. vejede
Den 37. vejede
Den 38. vejede
Den 39. vejede
Den 40. vejede
Den 41. vejede
Den 42. vejede
Den 43. vejede
Den 44. vejede
Den 45. vejede
Den 46. vejede

9 lispund og 12 skålpund
10 lispund og 12 skålpund
10 lispund
10 lispund og 4 skålpund
10 lispund og 4 skålpund
1014 lispund
10 lispund og 4 skålpund
11 lispund
10 lispund
10 lispund og 4 skålpund
10 lispund
10 lispund og 4 skålpund
10 lispund
1014 lispund
10 lispund og 12 skålpund
10 lispund og 4 skålpund
10 lispund og 4 skålpund
1014 lispund

DEN 29. DECEMBER
Endnu leveret 2 små stykker er de forrige lig
47. vejede
914 lispund
48. vejede
914 lispund
Endnu leveret til kongelig majestæt på Fre
deriksborg til den nye kirke
1 stor klokke vejede 14 skippund og 614
lispund
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INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1610

NYT GODS SOM ER LEVERET 1610

INDKOMMET ENDNU
UNYT (GAMMELT) STØBE GODS
har til hvert skippund til
afgang i brændingen = 2 lispund

DEN 9. JULI
Leveret tøjmesteren Hans Kost ifølge hans
beviser for anden gang til København 12
små petarder tilsammen
vejede 1 skippund, 5 lispund og 12 skålpund

_1

______

__

________

DEN 28. MARTS
Endnu fra tøjmesteren Hans Kost modtaget
fra København 5 kobber falkonetter
1. vejede
1 skippund og 1 '/z lispund
2. vejede
1 skippund og 14 lispund
3. vejede
1 skippund og 3*/z lispund
4. vejede
1 Yz skippund og 4 lispund
5. vejede
1 Yz skippund og 4 lispund

Endnu fremdeles modtaget fra tøjmesteren
2 korte gamle fyrmørsere
1. vejede
6Yz skippund og 3 lispund
2. vejede
6Yz skippund og 5 lispund

Samme dag leveret Hans Bautscn ved Kron
borg ifølge hans beviser 2 kobber støbte små
krudt-stampere til krudtmøllen vejede 1
lispund og 14 skålpund
DEN 6. NOVEMBER
Leveret tøjmesteren Hans Kost endnu efter
hans beviser - 400 hule kugle granater af
kobber
vejede 5 skippund og 18 lispund

Bilag til kapitel -I

|

383

INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1610

NYT GODS SOM ER LEVERET 1610

DEN 28. MARTS
Fra Andreas Hansen skriver på Brcmerholm
ligeså modtaget klokke gods 16‘/2 skippund
og 8 skålpund

DEN 8. NOVEMBER
Har jeg på hopmanden Casper Mildenitz
befaling, adskillige af den gamle vægt ved
Gethusct, eftersom jernringene er brækket
af, så man ikke har kunnet håndtere dem således 17 stykker, hvert på 12 lispund, og
et stykke på 11 lispund, nødvendig måtte
omsløbe, er deraf blevet gjort, 24 stykker
nyere vægte hvert på et halvt skippund alle med kobber-håndgreb. Endnu et stykke
på 5 lispund. Et stykke på 2 lispund, og et på
1 lispund endnu et på et halvt lispund gjort
tilsammen. Denne ny vægt med kobber og
bly 12 skippund og 8Vz lispund

INDKOMMET ENDNU AF
UNYT (GAMMELT) STØBE GODS
har til hvert skippund til
afgang i brændingen = 2 lispund

Ved kongelig majestæt nådigste befaling
fra tøjmesteren Hans Bautsen på Kronborg
modtaget en gammel fyrmørser
vejede 6Vz skippund og 4 lispund

DEN 29. OKTOBER
Fra Andreas Hansen skriver på Brcmerholm
er mig tilsendt 7 klokker
vejede 10 skippund og 2 lispund
Endnu af tøjmesteren Hans Kost i Køben
havn på den samme tid er modtaget et gam
melt kilestykke med sine 2 kamre signeret B
vejede 9 skippund og 4 lispund
Endnu et gamelt kilestykke modtaget af
Hans Kost med sine 2 kamre signeret med
C.
vejede 9 skippund, minus Vz lispund

DEN 8. NOVEMBER
Indkommen fra de 18 gamle stykker alle ve
jet, som ved Gerhuset har været og tidligere
halvt omstøbt måtte blive ifølge udleverin
gen, har kobberet derpå vejede uden blyet 2
skippund og 5 lispund
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1 rent kobber har denne nye vægt udstøbt
med bly tilsammen haft 5 skippund og 1
lispund

DEN 31. DECEMBER
Tøj mesteren Hans Kost i København atter
leveret en stor fyrmørser vejede 12 skippund
og 5 Vz lispund
Endnu leveret 4 andre fyrmørsere
Den 1. vejede 7 skippund og 1 lispund
Den 2. vejede 7 skippund og 3 Vz lispund
Den 3. vejede 7 skippund
Den 4. vejede 7 skippund og 5 lispund

INDKOMMET l REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1610

NYT GODS SOM ER LEVERET 1610

DEN 5. DECEMBER
Fra tøjmestere Hans Bautsen på Kronborg
endnu modtaget 2 små gamle hævetøjer til
omsmeltning vejede 7 lispund og 4 skålpund

SUMMA DISSE INDLEVERINGER AF
GAMMELT GODS
Unyt (gammelt) støbt gods
er 384 skippund, 1 lispund og 12 skålpund
Fra disse summer har jeg anno 1608 den 17.
december på slotsherren Jochim Bülows
befaling og hans bevis til Nürnberger Peter
HofTman til billedet af Caritas at støbe, som
til København på det gamle marked står,
måtte stille 4 skippund og 2 lispund

Dette fratrukket bliver i unyt støbt gods
hvoraf afgang i brændingen bliver som
nævnt 380 skippund, minus 4 skålpund
Fra hvert skippund afgang 2 lispund ifølge
min bestalling er afgangen 38 skippund
Bliver derfor tilbage af gods 342 skippund,
på nær 4 skålpund

Hertil er forrådet af rent gods 35% skip
pund og 14% lispund

Er den hele indkomst af rent gods med for
råd 377% skippund og 10% skålpund
Heraf er udgiften som leveret blev til forn

I
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INDKOMMET I REN GODS OG FORRÅD
ANNO 1611

NYT GODS SOM ER LEVERET 1611

DEN 11. APRIL
Leveret tøjmesteren Hans Bautsen ved
Kronborg 2 hele blokke med 15 skiver som
støbt vejede i alt 13 lispund og 6 skålpund
DEN 7. MAJ
Til tøjmesteren I lans Kost i København
ifølge hans beviser anden gang leveret 14
små stykker, skyder med 1 pund jern
Den 1. vejede 9‘/2 lispund
Den 2. vejede 9‘/2 lispund
Den 3. vejede 10 lispund
Den 4. vejede 10 lispund
Den 5. vejede 9 lispund
Den 6. vejede 10 lispund
Den 7. vejede 10’4 lispund
Den 8. vejede 9 lispund
Den 9. vejede 9 lispund
Den 10. vejede 9 lispund
Den 11. vejede 10 lispund
Den 12. vejede 10 lispund
Den 13. vejede 10 lispund
Den 14. vejede 10 lispund

DEN 10. MAJ
Tøjmesteren Hans Kost endnu leveret 2 hele
kobber-blokke, blev til Halmstad afsendt
vejede 13 lispund
Summa Summarum af alt udleveret, leve
ret at nyt gods slutter dette register.
Er 370 skippund og 9 lispund
Denne foran beskrevne udgave af udleveret
nyt gods fra forrige indkomne fratrukket
bliver jeg hans kongelige majestæt skyldig 7
skippund, 1 lispund og 10‘/2 skålpund

Underskrevet den 25. maj Anno 1611
Hans Vulff Entfclder
Kobbergieter
Med egen hånd
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Rotgieterens værktøj i 1603
Ved Hans Wulff Entfelders ansættelse den 21. oktober 1603 findes i
fæstningsregnskaberne en opgørelse over getmesterens værktøj, som
han fik udleveret og igen er pligtig at aflevere ved sin afsked. Skrevet på
tysk og her oversat til dansk. Underskrevet af hopmand og skriver Casper
Mildenitz på Kronborg:

2 kernstænger til den “Fliegcnde
Pferden”, kaldet halv kartove
2 kernstænger til “Die Pauren”,
skyder 20 pund jern
6 kernstænger til Kilestykker, sky
der hver for sig 10 pund jern
8 korte jern, hvormed kernstængerne sættes
30 grebstykker og mejsler tilsam
men
10 håndhamre
5 skrabe-rørestang
1 bidetang
1 børgc-tang?
1 bred tang
20 hånd file alle slags størrelser
4 arm-file og for resten alle slags
arter file, har tilsammen vejet 30
skålpund
1 tredelt battrer (bankes med flad
hånd)
2 små battrer, som man borer
hævetøjet med
2 save med bue, hvormed man
snitter hovedet af kanonen
1 halv sav
1 lille ambolt i værkstedet
3 cirkler 1 lige og 2 krumme (pas
sere)
3 ildtænger
1 geist? tang
1........ ske
1 esse spyd
2 håndblæse bælge
100 smedejern
3 lange hamre, hvormed man
hænger stene?

1 læder bort, hvormed man med
en (sådan) gør gulvet foran for
men fast
37 nagler, små og store af jern,
hvormed man nagler Delfiner fast
Til 4 Kongcr,jernsakse og jern
bånd, og desuden alle slags jern,
hvilke er til 4 forme for stykkerne
Bast tamp til 4 stykker

Form brædder:
1 bræt til den halve kartove
1 bræt til kongens rosenstykke
1 bræt til Die Pauren
1 bræt til Kilestykke
1 bræt til Kongerne
6 små valser til Kilestykkerne
1 valse til kongens Rosenstykke
6 valser til Kongen med 4 forstil
lads
38 forme, små og store
Til Formen:
15 lange sakse
7 korte sakse
2 svenske jern
1 prøve ske
1 nyere taljes hævetøj
2 blokke med 4 skiver samt en
talje
8 bint taljer, korte og lange
1 talje, hvori hævetøjet er fastgjort
Støbevægten af kobber og bly:
19 stykker hvert vejet 12 lispund
1 stykke vægt 11 lispund
1 stykke vægt 5 lispund
ni kapitel
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1 stykke vægt 2 lispund
1 stykke vægt 1 lispund
1 stykke vægt Yt lispund
Endnu to nyere? køpffe (hoveder)
blev bragt i hammermøllens Gethus hvert 13 Yt lispund
Kongens våben med 7 løvværk samt Rosenstykket

Alt udsnittet i træværk:
3 løve hoveder
1 Marekat med delfin
1 Wildpferd med 4 delfiner
Kongerne med deres delfiner
Die Pauren med deres delfiner
Kilestykker med deres delfiner
2 små delfiner
Delfiner til kongens Rosenstykke
1 rejsbrædt
1 bord i kongens værksted til
brædderne
1 rundt bord i stuen med 4 sorte
stole
1 jern kakkelovn i kongens værk
sted
Bænke i stuen er nagelfaste
1 træbord i støbestuen
8 stykker Drath?
3 lispund, Hanniff (hampr)
1 ottende dele olie til lampen
2 træ senge steder til folket
2 jern brækstænger
1 mørser med en jcrnkuglc, 5
lispund
8 schlangere^ hvorpå man lægger
formen

I smedjern har forhånden været:
2 blæsebælge
1 stor ambolt
1 nagel ambolt
1 dirk (sperhage)
1 stor hammer
1 håndhammer
1 forhammer
1 skrå mejsel, (Schrot)
1 sætte mejsel
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1 dørslag
3 smedetange

1 sætter, hvormed man indslår
trekantede file
2 nageljern
1 spid
1 jern ske
3 jern schüttelsen (ordet anvendes
ved oliegydning på ilden)
1 lille hårsigte
Casper Mildenitz egen hånd

Bilag til kapitel 5
Diagram der viser imorten af stenkul ankommet med skib til værkstederne i årene
1598-1640

/ årenefra 1598 til 1619 kom der årligt mellem 1.000 og 2.000 tønder stenkul fra Nordtyske og Engelske havne
byer. Fra 1620 til 1640 svingede leverancerne meget, defleste på over 2.000 tønder, toppende med 2.862 tønder
i 1636. Det sidste år, som er registreret i kongens regnskab, er 1640, hvor der blev landet 80 læster, svarende til
1.440 tønder.
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Register over ankommet stenkul til Hellebæk i årene fra 1598 til 1640
fra Øresundstoldens Regnskaber
Tallet i () angiver færgemændenes leveringer,
hvor der er difference imellem de oplyste leve
ringer i regnskaberne
Ved 18 tønder pr. læst giver det:
År 1598 ankom 89*4 læster = 1.611 tønder
År 1599 ankom 48 læster = 864 tønder,
År 1600 ankom 57 (92) læster = 1.026 tønder
År 1601 ankom 24 (92) læster = 432 tønder
År 1602 ankom 71 (72Yz) læster = 1.278
tønder
År 1603 ankom 97 (100) læster = 1.746 tønder
År 1604 ankom 76 læster = 1.368 tønder
År 1605 ingen oplysninger
År 1606 ankom 50'/2 læster = 900 tønder
År 1607 ankom 80 (90) læster = 1.440 tønder
År 1608 ankom 88‘/2 (112) læster = 1.593
tønder
År 1609 ankom 63 (53) læster = 1.138 tønder
År 1610 ankom 68 læster = 1.224 tønder
År 1611 ankom 91 Yz (119) læster = 1.647
tønder
År 1612 ankom 112 læster = 2.016 tønder
År 1613 ankom 67 (63) læster = 1.206 tønder
År 1614 ankom 74 (65) læster = 1.332 tønder
År 1615 ankom 88'/2 (77^) læster = 1.593
tønder
År 1616 ankom 68 (65) læster = 1.224 tønder
År 1617 ankom 66,5 læster = 1.197 tønder
År 1618 ankom 84 læster = 1.512 tønder
År 1619 ankom 59Yz læster = 1.071 tønder
Ar 1620 ankom 35 læster = 630 tønder
År 1621 ankom 34 læster = 612 tønder
År 1622 ankom 110 læster = 1.980 tønder
År 1623 ankom 71,5 (ingen nævnt) læster =
1.347 tønder
Ar 1624 ankom 112 (90) læster = 2.016 tønder
År 1625 ankom 129Yz (136) læster = 2.331
tønder
År 1626 ankom 92 læster = 1.556 tønder
År 1627 ingen oplysninger
År 1628 ankom 105 Yz (109) læster = 1.899
tønder
År 1629 ankom 119 læster = 2.142 tønder
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År 1630 ankom 118 læster = 2.124 tønder
År 1631 ankom 114 læster = 2.052 tønder
År 1632 ankom 124 Yz (\25Yz) læster = 2.254
tønder
År 1633 ankom 862 Yz (ingen nævnt) læster =
1.551 tønder
År 1634 ankom 30 læster = 540 tønder
År 1635 ingen oplysninger
År 1636 ankom 159 (40) læster = 2.862
tønder, 61 læster er lovet til Bremerholm,
10 læster til Kronborg, 24 læster til Jens
Thomsen, 12 læster leveret til slotsfoge
den, alle er fra Newcastle, kun 76 læster
til Hammermøllen
År 1637 ankom 87 læster = 1.566 tønder
Ar 1638 ankom 110 (109) læster = 1.980
tønder
År 1639 ankom? (120 læster)
År 1640 ankom 80 læster = 1.440 tønder

Betaling til skippere ogfærgemændfra 1598 til 1640
som ankommer med stenkul til værkstædernes forbrug

1598:
Betalt skipper Jacob Wichmann v. Danschen
for 7 Vi læster å 4 daler
Betalt skipper Carsten Jørgensen af Thorstberg for 4 læster å 4 daler
Betalt skipper Poffuel (Povel) Orling af
Stralsund for 6 læster å 4 daler
Betalt skipper Michel Tømmermand af
Stralsund for 6 læster å 4 daler
Betalt skipper Thomes Thucker af New
castle for 50 læster å 4 daler
Betalt skipper Daniel Stuckman af Anklam
for 10 læster å 4 daler
Betalt skipper Jacob Hesselsen v. Fliland
(Vlieland) for 6 læster å 4 daler

1598:
Betalt færgemændenc Oluf Karsten,
Thomes Daviu, Lauritz Madsen for 17V2
læster a 1 ort
Betalt færgemændenc Børge Gundersen og
Peder Samsing for 6 læster 1 Vi daler
Betalt færgemand Thomes Lauritsen for 50
læsterå 1 ort
Betalt færgemand Thønnes Davitzcn for 16
læster å 1 ort

1599:
21. jun. Herrik Rad skipper af Lübeck 16
læster å 4 daler
21. jun. Greger Randow skipper af Lübeck
I
12 læster å 4 daler
i 21. jun. Søren Mathiesen skipper af Rostock
I
10 læster å 4 daler
21. jun. Bartholomeus Garllinck skipper af
Stralsund 10 læster å 4 daler

1599:
21. jun. Oluf Karsten, Børge Gundersen,
Jens Jørgensen, Svend Jensen ilandført 48
læster å 1 ort
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1600:
1600:
12. apr. Jacob Pomerening Skipper af Greifs 12. apr. Hans Willumsen og Rasmus Bentwald 12 læster stenkul til Hammermøl
sen ilandført 12 læster til Hammerøllen
å Yi daler
len å 4 daler
10. maj Niels Willadsen og Peder Gimmer
10. maj Willum Madlam af Newcastle 3
ilandført 11 læster til Hammermøllen å
læster stenkul å 4 daler
Vi daler
10. maj Hans Castens af Rostock 5 læster
stenkul å 4 daler
16. maj Niels Willadsen, Rasmus Bendtsen
ilandført 8 læster til Hammermøllen å
10. maj Skipper Riziard Hargle af Newcastle
Vi daler
3 læster stenkul å 4 daler
13. jun. Rasmus Bendtsen ilandført 4 læster
16. maj Willum Siess af London 4 læster
til Hammermøllen 2 daler
stenkul å 4 daler
25. jun. Hans Willumsen, Hans Kockeneg
16. maj Robert Kolter af Newcastle 4 læster
ilandført 7 læster til Hammermøllen 3 Yz
stenkul å 4 daler
daler
13. jun. Robert Frager af Hull 4 læster sten
I 14. aug. Jens Huedbo og Peder Samsing
kul 16 daler
ilandført 6 læster til Hammermøllen 3
25. jun. Christian Thennott af Calais 7
I
daler
læster å 4 daler
3. scp. Mouritz Nielsen, Niels Welad iland
14. aug. Peter Luckerfisch af Greifswald 6
ført 10 læster til Hammermøllen 5 daler
læster stenkul å 5 daler
|
3.
scp.
Hans Kockcmag ilandført 4 læster til
3. sep. Laurentz Morenser af Lübeck 10
Hammermøllen 2 daler
læster stenkul å 5 daler
3. sep. Niels Pedersen, Mogens Kirckel,
3. sep. Anders Jensen af Danzig 4 læster
Rasmus Bendtsen ilandført 10 læster til
stenkul å 5 daler
Hammermøllen 5 daler
3. sep. Thomes Thucker af Newcastle 10
19. sep. Oluf Karsen, Lauritz Madsens iland
læster å 5 daler
19. sep. Joen Hoborn af Newcastle 10 læster
ført 10 læster 5 daler
19. sep. Niels Bodelsen, Niels Weladtz iland
å 5 daler
ført 10 læster 5 daler
19. sep. Jochum Krey af Stolpe 10 læster
stenkul å 5 daler
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1601:
12. jan. Willum Scherz skipper af London 8
læster å 5 daler
Apr. Andreas van Embden skipper af Flisin
gen 3 læster å 5 daler
Jul. Barke Jochums 1 lärlingen skipper 15
læster å 5 daler
Jul. Christoffer Styckman skipper af Ancklan
8 læster å 5 daler
Jul. Lucas Cuckerfisch skipper af Stralsund 8
læster å 5 daler
13. jul. Carsten Grubbenhagen skipper af
Greifswald 8 læster å 5 daler
14. jul. Peter Kruss skipper af Lübeck 7
læster å 5 daler
17. jul. Claus Cornelisen skipper af Strals
und 9 læster å 5 daler
17. jul. Andres Them af Stralsund 10 læster
å 5 daler
20. jul. Hans Grasse skipper af Colberg 8
læster å 5 daler
24. jul. Daniel Stuckman skipper af Anklam
8 læster å 5 daler

1601:
12. jan. Oluf Karsen ilandført 8 læster til
møllen 4 daler
Apr. Niels Andersen ogjacob Frantsen
ilandført 3 læster til Hammermøllen å
^2 daler
Jul. Per Jørgensen og Lars Mazes ilandført
15 læster til Hammcrmøllen å Vi daler
Jul. Peder Germansen færgemand ilandført
16 læster til Hammermøllen å Vi daler
13. jul. Peder Germansen færgemand
ilandført 8 læster til Hammermøllen å
Vi daler
17. jul. Peder Germansen færgemand
ilandført 26 læster til Hammcrmøllen å
Vi daler
20. jul. Peder Germansen færgemand
iland ført 8 læster til Hammcrmøllen å
Vi daler
24. jul. Peder Germansen færgemand
ilandført 8 læster til Hammermøllen å
Vi daler

SKIPPERE ANKOMMET MED STENKUL

FÆRGEMÆND, DER HAR ILANDFØRT
STENKUL

1602:
15. maj Rotkcr Rae af Newcastle 6 læster å
5 daler
14. jun. Rodker Harder af Newcastle 6
læster å 5 daler
4. jul. Johan Gerdtsen af Stralsund 5 læster
å 5 daler
4. jul. Carsten Grubenhager af Greifswald
5 læster å 5 daler
4. jul. Tonis Schauer af Stralsund 5 læster
å 5 daler
4. jul. Hans Hagenester af Warnemünde 5
læster å 5 daler
4. jul. Anders Galle af Stralsund 5 læster å
5 daler
20. aug. Carsten Schubbe af Stralsund 214
læster å 5 daler
22. aug. Claus Carnilsen af Stralsund 3
læster å 5 daler
26. aug. Peter Mars af Lübeck 4 læster å 5
daler
25. sep. Thomas Tucker af Newcastle 10
læster å 5 daler
5. okt. Hans Rode af Lübeck 5 læster å 5
daler
6. okt. Henrich von Epen af Stralsund 10
læster å 5 daler

1602:
15. maj Laundtz Riber ilandført 6 læster til
Hammermøllen å Vz daler
14. jun. Jens Andersen ilandført 6 læster til
Hammermøllen å Vz daler
4. jul. Peder Germansen, Hans Nissen,
Peder Torstensen ilandført 25 læster til
Hammermøllen å Vz daler.
22. aug. Svendt Frandsen og Niels Villatsen
færgemænd ilandført 5Vz læster å Vz
daler.
26. aug. Børge Gundesen færgemand
ilandført 4 læster til Hammermøllen å
Vz daler
25. sep. Bude Karlsen, Las Riber og Tho
mas Bardscher færgemænd ilandført 10
læster å Vz daler
5. okt. Lauritz Madtzen, Svend Frandsen,
Peder Niclsen, Jens Lappesten og Niels
Andersen ilandført 16 læster til Ham
mermøllen å Vz daler
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1603:
4. apr. Gerdt Jacobsen fra Emden 10 læster
å 5 daler
11. apr. Marten Erikson af Newcastle 6
læster å 5 daler
11. apr. Riezer Raae af Newcastle 6 læster å
5 daler
14. maj Edvard Smed af Newcastle 4 læster
å 5 daler
16. maj Hans Vacker af Lübeck 5 læster å 5
daler
6. jun. Andres Jansen af Danzig 4 læster å
5 daler
6. jun. Jochim Woist af Danzig 3 læster å
5 daler
27. jun. Claus Cornels og Carsten Stubbe
skippere af Stralsund 8 læster å 5 daler
27. jun. Claus Schultt af Danzig 6 læster å 5
daler
27. jun. Carsten Grugenhag af Greifswald 3
læster å 5 daler
29. jun. Jan Erssewald af Brunthelle i Skot
land 4 læster å 5 daler
4. jul. Thonis Gagger af Stralsund 4 læster
å 5 daler
5. jul. Mechcr Gildemester af Kolberg 4
læster å 5 daler
19. jul. Jan Clausen af Lübeck 8 læster å 5
daler
9. aug. Jacob Prestmand af Mudbardtz i
England 22 læster å 5 daler

1603:
4. apr. I lans Pedersen færgemand ilandfort
10 læster til Hammermøllen å Vz daler
13. apr. Niels Willadtzen. Lauritz Madzen,
I lans Willumsen og Niels Andersen
ilandfort 12 læster til Hammermøllen å
Vz daler
16. maj Niels Willatsen, Niels Andersen og
Hans Nielsen færgemænd ilandført 12
læster å Vi daler
6. jun. Hans Pedersen ogjacob Frost færge
mænd ilandført 7 læster til Hammermøl
len 3Vz daler
17. jun. Niels Willadtzen færgemand og
hans selskab den 27. juni ilandført 17
læster å Vi daler
4. jul. Niels Pedersen færgemand ilandfort
8 læster til Hammermøllcn 4 daler
5. jul. Peder Nielsen færgemand ilandført 4
læster til Hammermøllen 2 daler
10. jul. Mogens Aagesen færgemand iland
ført 8 læster til Hammermøllen 4 daler
9. aug. Boe Nielssen, Hans Pedersen. Mo
gens Kirckel og Oluf Karlsen ilandfort 22
læster til Hammermøllen 11 daler

1604:
28. mar. Rylger Wade af Ibses (antagelig
Ipswich) 10 læster å 5 daler
7. apr. Jacob Persman af Vudetzberdtz 56
læster å 5 daler
19. sep. Bertram Simmensen af Newcastle
10 læster å 5 daler

1604:
28. mar. Borge Gundesen, Oluf Carlsen og
Sorte Jeppc ilandført 10 læster til Hammermøllen 5 daler
7. apr. Lauritz Riber, Peder Nielsen, Niels
Willadzen ilandført 56 læster til Hammermollen å 1 ort.
19. sep. Niels Willadsen. Mogens Kirckel
ilandført 10 læster til Hammermollen 5
daler
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1605:
Ingen nævnt

1605:
Ingen nævnt

1606:
23. apr. Redtzer Godevin af Newcastle 5
læster å 5 daler
16. maj Johan Villumsen borger i Helsingør
45'/2 læster å 5 daler

1606:
23. apr. Oluf Carlsen færgemand ilandført 5
læster til Hammermøllen å Vz daler
16. maj Jens Andersen, Reinhok Adtzersen, Christen Ibsen, Lauritdz Madsen
ilandført 45!4 læster til Hammermøllen
å Vz daler

1607:
13. maj Willom Jacbsen af Amsterdam 9*/z
læster å 5 daler
1. jun. Osvald Rirsdy af Newcastlc 9Vz
læster å 5 daler
11. jul. Jan Jansen af Newcastle 23 læster å
5 daler
11. jul. Jan Rapsen af Newcastle 11 læster å
5 daler
21. aug. Thomas Marsell af Rosen..... 15
læster å 5 daler
25. aug. Wadzenn af Bergen 22 læster å 5
daler

1607:
13. maj Oluf Carlsen, Boe Nielsen og Peder
Nielsen færgemænd. der har ilandført
P’Alæster til Hammermøllen å Vz daler
1. jun. Truid Elandsen Hollænder og Mi
chel Færgemand ilandført 9*/2 læster til
Hammermøllen a Vz daler
11. jul. Cornelis Petersen, Mogens Kirchcl,
Thies Ipsen, Rasmus Bentzen, Laurits
Matzen, Oluf Carlsen, Lauritz Bennedsen og Christen Bertelsen færgemænd,
der har ilandført 34 læster til Hammer
møllen å Vz daler
21. aug. Christen Ibsen færgemand ilandført
15 læster til Hammermøllen å Vz daler
25. aug. Peder Christensen og Peder Nielsen
ilandført 22 læster til Hammermøllen å
Vz daler
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1608:
20. apr. Jan Jansen af Newcastle 10 læster å
5 daler
26. jul. Anders Kruse af Wismar 272 læster
1272 daler
30. jul. Henrich Wessels fra Emden 27 læster
å 5 daler
13. sep. Willum Rand fra Newcastle 10
læster å 5 daler
3. okt. Tage Agis fra Worckum 2372 læster
å 5 daler
19. okt. Johan Villumsen i Helsingør 1572
læster å 5 daler

FÆRGEMÆND, DER HAR ILANDFØRT
STENKUL
1608:
20. apr. Rasmus Bendisen ilandført 10 læster
til Hammermøllen å 72 daler
26. jul. Christen Bertelsen fergemand iland
ført 272 læster til Hammermøllen å 72 ।
daler
30. jul. Christen Bertelsen, Laurits Jensen,
Rasmus Bendscn og Laurits Madsen
ilandført 27 læster til Hammcrmøllen å
Vz daler
13. sep. Mogens Kirckel, Christen Ibsen, Pe
der Nielsen og Laurits Madsen ilandført
10 læster til Hammermøllen å 72 daler
3. okt. Børge Gundesen og Laurits Madsen |
ilandført 2372 læster til Hammermøllen
å 72 daler
19. okt. Michel Jensen, Laurits Madsen,
Mogens Kirkel og Christen Ibsen færgei
mænd ilandført 1572 læster til Hammer
møllen å ’A daler

1609:
1609:
17. maj Marthentz Erenthos af Newcastle 14 17. maj Peder Nielsen, Laurids Madsen, Pe
læster å 5 daler
der Tostrup, Oluf Pige færgemænd, der
j
har ilandført 4 læster til Hammermøllen
6. jun. Johan Gerdcscn af Stralsund 19
læster å 5 daler
å Vz daler
8. sep. Janu Galckis v. Staucrnn (Staveren)
6. jun. Michel Jensen færgemand ilandført
30 læster å 5 daler
19 læster til Hammermøllen å Vz daler
8. sep. Michel Jensen færgemand ilandført
30 læster til Hammermøllen å Vz daler

1610:
19. apr. Jan Jansen af Newcastle 12 læster å
5 daler
8. maj Jan Robsen af Newcastle 167z bester
11. maj Robbert Wadzen af Newcastle 3972
læster å 5 daler

1610:
19. apr. Christen Ibsen, Tomas Davidsen,
Peder Gemmersen og Mogens Kirkel
færgemænd der har ilandført 12 læster til
slottet å 1 ort
11. maj Laurids Madsen, Michel Jensen,
Oluf Pige, Christen Haldursen, Peder
Bagge, Erland og Laurids Germanscn
ilandført 56 læster til Hammermøllen å
Vz sletdaler

I
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1611:
22. mar. Marten Frenton af Newcastle 52
læster å 5 daler
27. mar. Jan Jansen af Newcastle 24 Vz læster
å 5 daler
14. okt. Edvard Schaipman af Newcastle 15
læster å 5 daler

1611:
22. mar. Rasmus Bagge, Christen Ibsen,
Peder Gratop, Jacob Pedersen. Hans
Willumsen og Borge Gundersen færgemænd, ilandfort 52 læster, leveret på
slotsbroen ved Kronborg, å 1 sietmark
27. mar. Børge Gundersen. Peder Bagge.
Laurids Madsen. Christen Ibsen, Hans
Willumsen ilandført 52 læster, leveret på
slotsbroen ved Kronborg, å 1 sietmark
14. okt. Borge Gundersen og Jacob Petersen
færgemænd ilandfort 15 læster leveret på
slotsbroen ved Kronborg, å 1 sietmark

1612:
16. maj Rogert Langlantz af Liett 20 læster
å 5 daler
25. jul. I {enrich Klodebenns af Colsister 20
læster å 5 daler
5. sep. Woltter Robbert af Linz 44 læster å
5 daler
30. sep. Jonn Cianz af Newcastle 28 læsterå
5 daler

1612:
16. maj Christen Ibsen færgemand iland
ført 20 læster, leveret på slotsbroen, å 1
slet mark
25. jul. Borge Gundersen færgemand iland
ført 20 læster, leveret på slotsbroen, å 1
slet mark
5. sep. Michel Jensen færgemand iland
ført 44 læster, leveret på slotsbroen, å 1
sietmark
30. sep. Jørgen Andersen, Niels Plovmand.
Jep Grynmand, Christen Andersen,
Hans Villumsen og Christen Halvorsen
færgemand ilandført 28 læster til Hammermøllen å 2 sletmark

1613:
18. mar. Willum Rande af Newcastle 14'/2
læster å 5 daler
8. jun. Willum Kock af Newcastle 12’/z
læster å 5 daler
25. sep. Willum Knigaf Harwich 40 læster
å 5 daler

1613:
18. mar. Laurids Madsen færgemand iland
ført lO'/z læster til Hammermøllen å Vi
sletdaler, ilandført 4 læster, leveret på
slotsbroen, å 1 sletmark
8. jun. Cornclis Færgemand ilandfort \2Vz
læster til Hammermøllen å Vi sletdaler
25. sep. Oluf Andersen Færgemand, iland
ført 40 læster, leveret på slotsbroen, å 1
sletmark
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1614:
8. apr. Johan Kran af Ibsis (Ipswich) 32
læster å 5 daler
14. apr. Fenrix Allcn af Newcastle 21 læster
å 5 daler
9. jul. Thomas Simsen af Newcastle 6
læster a 5 daler
17. aug. Mårten Erenton af Newcastle 15
læster å 5 daler

1614:
8. apr. Cornelis Færgemand ilandført M’/z
læster til Hammermøllen å Vi sietdaler,
indtaget \7Vi læster ved I {ellebæk å 1
sietmark
14. apr. Johan Davidsen færgemand 21
læster fra skibet ved Hellebæk og leveret
ved Hammer møllen å 1 slet mark
9. jul. Laurids Madsen og Laurids Riber
færgemænd ilandført 6 læster til Ham
mermøllen å 14 sietdaler
17. aug. Rasmus Bagge og Cornelis Færge
mand ilandført 6 læster til Hammermøl
len å Vi sletdaler

1615:
5. apr. Henrich Allen af London 21Vi læster
å 5 daler
8. apr. Joen Kock af Newcastle 1 5 læster å
5 daler
13. jun. Claudi Lerendtz af Newcastle 41
læster å 5 daler
12. jul. Joen Jansen af Newcastle 11 læsterå
5 daler

1615:
5. apr. Michel Jensen færgemand ilandført
21 Vi læster til Hammermøllen å Vi
sletdaler
8. apr. Rasmus Bagge ilandført 15 læster
leveret på slotsbroen å 1 sietmark
13. jun. Johan Lauritsen færgemand iland
ført 41 læster til Hammermøllen å Vi
sletdaler
12. jul. Niels Helsen færgemand ilandført 11
læster til Hammcrmøllen å Vi sletdaler

til

*
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1616:
16. mar. Jørgen Kuck 8 læster å 5 daler
30. maj Jaabryngh v. Bremen 614 læster og 8
tønder å 5 daler
6. jul. Robert Hergot af Newcastle 28 Vz
læster å 5 daler
14. sep. Svend Smilt af Newcastle 25 læster
å 5 daler

1616:
16. mar. Oluf Andersen færgemand iland
ført 8 læster til slotsbroen å 1 sietmark
30. maj Rasmus Bagge færgemand ilandført
6Vz læster og 8 tønder til Hammermøl
len å ’/z sletdaler
6. jul. Cornelis Petersen med Gere færgemænd, Helsingør, ilandført 28Vz læster
til Hammermøllen å l/z sletdaler
14. sep. Michel Jensen færgemand ilandført
17 læster til til Hammermøllen å Vz slet
daler, 8 læster til slotsbroen å 1 sietmark

1617:
21. mar. Jann Kock af Newcastle 9 læster å
5 daler
2. jul. Edvard Brun af Newcastle 29 læster
å 5 daler
2. jul. Jann kock af Newcastle 28'/z læster å
5 daler

1617:
21. mar. Cornelis Petersen og Oluf Nielsen
ilandført 9 læster til til Hammermøllen å
Vz sletdaler
2. jul. Cornelis Færgemand ilandført 29
læster til til Hammermøllen å 1 ori
2. jul. Christen Ibsen færgemand ilandført
2814 læster til Hammermøllen å 1 ørt

1618:
22. apr. Edvard Brun, Jan Hatton og Edvard
Jensen af Newcastle 60 læster å 5 daler
22. jul. Edvard Brun af Newcastle 24 læster
a 5 daler

1618:
22. apr. Cornelis Færgemand ilandført 60
læster til Hammermøllen å 1 ort
22. jul. Christen Ibsen og Rasmus Berndsen
færgemand ilandført 24 læster til 1 lammcrmøllen å 1 ort
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। 1619:

, FÆRGEMÆND, DER HAR ILANDFØRT
ISTENKUL
1619:

6. jun. Edvard Brun af Newcastle 15’/i
læster å 5 daler
17. jun. Ritzer Peritt af Newcastle 13 Vi
læster å 5 daler
19. jul. Jann Peckack af Newcastle 7 læster
å 5 daler
31. jul. Willum Kuck af Newcastle 13 læster
å 5 daler
22. sep. Edvard Brun af Newcastle lOVi
læster å 5 daler

6. jun. Oluf Andersen og Niels Halmstedt
ilandført 15 Vi læster til Hammermøllen
å Vi sletdaler
17. jun. Oluf Nielsen færgemand ilandført
13 Vi læster til Hammermøllcn å Vi
sletdaler
19. jul. Oluf Andersen færgemand ilandført
7 læster til Hammermøllen å Vi sletdaler
31. jul. Niels Halmstad ilandført 13 læster til
Hammcrmøllen å Vi sletdaler
22. sep. Oluf Andersen færgemand iland
ført lOVz læster til Hammermøllen å Vi
sletdaler

1620:
2. aug. Edvard Brun af Newcastle 35 læster
å 5 daler

1620:
Færgemanden har ilandført 35 læster til
Hammermøllen å Vi sletdaler

1621:
4. maj. Edvard Brun af Newcastle 34 læster
å 5 specie rigsdaler, 1 kurantdaler

1621:
4. maj Oluf Andersen færgemand ilandført
34 læster til Hammermøllen

1622:
17. jul. Raphacl Sinbso (Simpson) af Ncwcasde 19 læster, å 5 specie rigsdaler, 1
kurantdaler
20. jul. Peder Poulsen af Flensburg 12 læster
å 5 specie rigsdaler, 1 kurantdaler
27. jul. Thomas Holborn af Newcastle 12
læster å 5 specie rigsdaler, 1 kurantdaler
15. sep. Jens Pedersen og Claus Busk fra
Helsingør 67 læster å 5 specie rigsdaler. 1
kurantdaler

1622:
Ingen nævnt

1623:
11. jun. Jan Hattom af Newcastle 22 læster å
5 rigsdaler, 1 kurantdaler
10. sep. Willum Kueh af Newcastle 2O'/2
læster å 5 specie rigsdaler, 1 kurantdaler
24. okt. Rapholdt Simmonsen af Newcastle
29 læster å 5 specie rigsdaler, 1 kurant
daler

1623:
Ingen nævnt

Hila^ til kapitel >
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1624:
। 1624:
2. maj Raphael Snnibsen af Newcastle 22
sep. Jep Ibsen færgemand 4 læster ført fra
læster å 5 specie rigsdaler, 1 kurantdaler
Helsingør til Hammermøllen
30. aug. Ridtsser Horchborg af Newcastle 8
læster å 6 specie rigsdaler
29. sep. Edvard Jansen af Newcastle 38'/2
læster å 6 specie rigsdaler
29. sep. Thomas Dixsscnn af Newcastle 21 Vi
læster å 6 specie rigsdaler
1625:
4. maj Johan Kohr af Newcastle 31 læster å
6'7i specie rigsdaler
23. jun. Robert Ziord af Ibsiotz 39 Vi læster å
6 Vi specie rigsdaler
21. aug. Thomas Diwsenn af Newcastle 25
læster å 6 Vi specie rigsdaler
5. sep. Jens Hansen af Serrøe 14 læster å
|
6 Vi specie rigsdaler
28. okt. Riffuerdt Johannes fra Harlingen
26 Vi læster å 7 Vi specie rigsdaler
1626:
15. maj Joris Kock af Newcastle 17 læster å
6 rigsdaler
24. jul. Raphael Seilson af Newcastle 43 Vi
læster å 7 rigsdaler
27. sep. Edvard Boumedi af Newcastle 31 Vi
læster å 7 rigsdaler

1627:
Ingen nævnt

1625:
Ingen nævnt

1626:
| Ingen nævnt

1627:
Ingen nævnt

1628:
24. mar. Claus Sprell af Lübeck 9 læster å 10
rigsdaler
16. maj Villum Kaeck af Newcastle 25 Vi
læster å 9 rigsdaler
.
27. maj Redtzer (Richard) Per ridt og Johan
Peckack (Peacock) af Newcastle 34
læster å 9 rigsdaler
30. nov. Johan Peckack af Newcastle 40Vi
|
læster å 10 rigsdaler
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SKIPPERE ANKOMMET MED STENKUL

FÆRGEMÆND, DER HAR ILANDFØRT
STENKUL

1629:
12. apr. Ritzer Perrit af Newcastle 25 læster
å 8 rigsdaler
2. maj Jacob Petersen af Amsterdam 12
læster å 8‘/z rigsdaler
7. maj Edvard Bannert af Newcastle 22!4
læster å 8 rigsdaler
(dato?) Jørgen Schieffen af Newcastle 12
læster å 8 rigsdaler
9. jul. Oxeualdt Nixscn af Newcastle 24
læster å 8 rigsdaler
24. sep. Oxeualdt Nixssen af Newcastle 23'/z
læster å 8 rigsdaler

1629:
Ingen nævnt

1630:
26. mar. Jørgen Kock af Newcastle 20 læster
å 9 rigsdaler
12. jun. Rither Pieitt af Newcastle 37 læster
å 9 rigsdaler
29. jul. Jørgen Kock af Newcastle 22 læster å
9 rigsdaler
8. okt. Claus Schomacher af Lubeck 39
læster å 9 rigsdaler

1630:
Ingen nævnt

1631:
15. mar. Osvald Nixen af Newcastle 15
læster å 9 rigsdaler
20. maj Ridzer 1 lolbern af Newcastle 72
læster å 8 rigsdaler
13. sep. Edvard Banner af Newcastle 27
læster å 8 rigsdaler

1631:
Ingen nævnt

Kildent ktipHel >
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1632:
19. maj Robert Andersen af London 50
læster å 8 rigsdaler
27. maj Ridzer Holbern af Newcastle 37
læster å 8 rigsdaler
Anthoni Pottzcr af Newcastle 38,/z læ
ster å 7 rigsdaler, 1 ort

1632:
Ingen nævnt

1633:
Ingen nævnt

1633:
Ingen nævnt

1634:
17. sep. Edvard Bulner skipper af Newcastle
30 læster å 7’/z rigsdaler

1634:
11. apr. Oluf Gudmandsen færgemand
ilandfort 30 læster å 2 mark
8. maj Niels Bendsen færgemand ilandført
50 læster å 2 mark

1635:
Ingen nævnt

1635:
Ingen nævnt

1636:
Ingen nævnt

1636:
31. maj Oluf Gudmandsen, færgemand
ilandfort 10 læster
1. aug. Jørgen Andersen, færgemand iland
ført 30 læster

1637:
Ingen nævnt

1637:
3. jul. Oluf Gudmandsen færgemand iland
ført 47 læster å 2 mark
25. jul. Oluf Gudmandsen færgemand iland
ført 40 læster å 2 mark
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1638:
Ingen nævnt

1638:
2. maj Oluf Gudmandsen færgemand,
ilandfort 85 læster å 2 mark
14. jul. Oluf Gudmandsen færgemand iland
ført 24 læster å 2 mark

1639:
Ingen nævnt

1639:
18. april Rasmus Nielsen færgemand iland
ført 40 læster å 2 mark
30. maj Oluf Gudmandsen færgemand
ilandfort 50 læster å 2 mark
9. juni Rasmus Nielsen færgemand iland
ført 30 læster å 2 mark

1640:
16. apr. Willum Lesse af Hull i England 36
læster
25. jul. Thomas Dexssene af Newcastle 44
læster

1640:
16. april Oluf Thomsen færgemand iland
fort 36 læster å 2 mark
25. juli Oluf Børresen færgemand ilandført
44 læster å 2 mark

SKIPPERE ANKOMMET MED STENKUL

FÆRGEMÆND, DER HAR ILANDFØRT
STENKUL

Bemærkelsesværdigt så ofte Edvard Brun
skipper af Newcastle kommer til Hellebæk.
1617 2. jul. 29 læsterå 5 daler
1618 22. apr. 60 læster å 5 daler
1618 22. jul. 24 læster å 5 daler
1619 6. jun. 15’4læsterå 5 daler
1619 22. sep. 10’/2 læster å 5 daler
1620 2. aug. 35 læster å 5 daler
1621 4. maj. 34 læsterå 5 specie rigsdaler, 1
kurantdaler

Tilsvarende er det, de mange gange, hvor
Oluf Gudmandsen færgemand forer kul
lene i land.!
1624 11. apr. ilandført 30 læster å 2 mark
1636 31. maj ilandført 10 læster
1637 3. jul. ilandført 47 læster å 2 mark
1637 25. jul. ilandført 40 læster å 2 mark
1638 2. maj, ilandført 85 læster å 2 mark
1638 14. jul. ilandført 24 læster å 2 mark
1639 30. maj ilandført 50 læster å 2 mark

Rikig til kapitel f
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Forbruget af stenkul
I året 1601 figurerer der store udgifter til den Ny Hammermølle, mens
antallet af ladninger med stenkul er det mindste i de 40 år, hvor kongen
ejer fabrikkerne - blot 432 tønder: I syv ladninger kommer der stenkul
til Hammermøllen. Allerede den 12. januar, hvor Sundet må have været
isfrit, fører færgemandsselskabet Oluf Karsen de første 8 læster stenkul
til møllen, de er kommet med skipper Willum Scherz fra London. Der
næst følger 10 ladninger. Selvom perioden 1600-60 falder inden forden
Lille Istid, var der flere milde år imellem, som f. eks her i året 1601. Det
var også det eneste år i perioden, hvor sejlads i januar har kunnet lade sig
gøre.
1 årene 1602-04 støbes 25 af serien de Gamle Konger. De 13 af Kongerne
har numrene 21-33, og de leveredes til Tøjhuset i juni 1604, for uden 2
halve kartover, som kongen vil have sendt med skib til Norge, så snart
de var færdige. Sandsynligvis har de ikke været turen omkring Tøjhuset i
København, men er udskibet direkte fra Hellebæk.
Stenkullene kom hovedsagelig fra Emden, Newcastle, Lübeck, Danzig,
Stralsund, Greifswald, Brunihell (Skotland), Kolberg, samt en ikke nær
mere genkendt lokalitet ved navn Mudbardtz i England.
At der har været gang i sejladsen fra det fremmede, viser en dag som den
27. juni 1603, hvor der kom 8 læster kul fra Stralsund, 6 læster fra Danzig
og 3 læster fra Geifswald: mere end 300 tønder kul på en dag. Det var
færgemand Niels Willadtzen og hans selskab, der førte kullene i land. To
dage efter kom der 4 læster fra Skotland.
Den 9. august ankom Jacob Prestmand af Mudbardtz i England med ikke
mindre end 22 læster stenkul - dvs. 396 tønder! - som blev betalt med 5
daler tønden, i alt 110 daler. Samme dag førtes stenkullene ind til Hammermøllebroen af færgemændene.
Til trods for, at der var købt over 1.287 tønder stenkul året forinden,
beordrer kongen hopmanden Casper Mildenitz på Kronborg til at købe
så mange kul, som Hammersmeden behøver i 1604, indtil han fik det
arbejde færdigt, han skyldte kongen. Han havde faet forskud på udgif
terne dertil, og tolderne skulle betale kost, klæder og løn til den karl, der
drev æselvognen. Der skulle anskaffes en solid beholdning af brændstof
til værkerne.

I 1606 førtes der kun stenkul til Hammermøllen i april og maj måned,
hvor der i alt kom lidt over 900 tønder. Det er her bemærkelsesværdigt,
at det var en Hclsingørborger Johan Villumsen, der solgte kullene til Hel
lebæk. Det drejede sig om en ladning på hele 45 læster, dvs. 819 tønder
og dermed hovedparten af årets kulforbrug. Johan Villumsens (borgme
ster 1618) skib må være et større borger købmands- og handelsskib, f. eks
en krejert, der normalt ville være 20-30 tønder drægtig. Det er i hvert fald
sikkert, at Villumsens skib ligesom de udenlandske skibe stak for dybt og
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derfor var nøde til at betjene sig af et færgemandsselskab til at føre kul
lene ind til Hammermøllen.
Årel 1607 var et meget travlt år for fabrikkerne, her blev købt 6 stenkuls
laster fra maj til august for i alt 445 daler (almindeligvis betales ca. 5
daler pr. læst, så skønsmæssigt er det 90 læster eller 1.620 tønder). Det år
leveredes to hele karlover til kongens svoger, hertug Henrik af Brunsvig
(Braunsweig-Wolfenbüttel) på henholdsvis 31 skippund og 1 lispund, og
29 skippund og 11 lispund = ca. 4.900 kg og ca. 4.670 kg. Transporten
derned kunne tænkes at være foregået via Tøjhuset til Lübeck og derpå
ned ad Elben.

Det næste store forbrug af stenkul var i årene 1611 og 1612, dvs. under
Kalmarkrigen. I 1611 fandt der en storstilet mobilisering sted i riget, hvor
alle fæstningerne blev forstærket, dvs. fæstningerne i hele det østlige
Danmark op langs Øresund, Kattegat og Skagerak til Norges kyst. Fra
rigets centrale ammunitionslagcr i det nye tøjhusarsenal i København
udskibedes skyts, som må være sejlet til København fra Hellebæk. I
Helsingør landes der den 22. marts 1611 52 læster stenkul fra Newcastle.
Kullene førtes i land fra skibet på reden og leveres på slotsbroen ved
Kronborg, idet broen ved Hammermøllen var brøstfældig, så der ikke
kunne losses dér. 11611 landedes der i alt 91 Vz læster stenkul, svarende
til 1.647 tønder, der alle af færgemændene førtes til slotsbroen. Strøm
men og kraftigt uvejr kan have ødelagt bryggen eller kulbroen i Helle
bæk. - eller det kan have forholdt sig, som vi senere hører om broen, at
den af “forleden vinterstorm og havvand var blevet helt fordærvet". De
engelske skippere, der lå med deres skibe ude på reden dette år, kom alle
fra Newcastle. 1 1615 og 1616 landes i alt 23 læster til slotsbroen, mens
alle de øvrige gik til Hammermøllen.

I året 1622 var der igen en stor forøgelse af stenkulimporten. Delte år
er man oppe på 1.980 tønder mod bare 612 tønder i 1621. Den 30. marts
1622 skrev kongen til Christoffer Basse om for betaling at lade kulbræn
derne i Kronborg Len få træ til at brænde trækul af, og om at give dem
ordre til straks for betaling at føre kullene til Hammermøllen ved Kronboi£, for at kobbersmeden ikke skal komme til at forsømme sit arbejde
af mangel på kul. Det har tilsyneladende ikke været muligt at skaffe kul
nok fra England.
I et missive til tolderne i Helsingør år 1622 skrev kongen, at han havde
erfaret, at en del skibe med kongen af Polens bestalling var i søen, og
at de agtede at begive sig igennem Sundet.Nogle af dem skulle være
lastede med stenkul, hvorunder der skulle være skjult både skyts og
stykker. “Dem skal tolderne tage op og konfiskere, når de er passeret
gennem Sundet. De skal selv give visitøren Baltzer Bitter “tilhold om
at udkundskabe" det så hemmeligt som muligt. Når der tages sådanne
skibe, skal de lade dem besætte med folk og føre skibene til København.
Ved visitationen skulle tolderne først forsikre sig om, hvilke breve og
bestallinger de havde”.
HiLi^ ni kapitci '
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Fra 1623 kommer næsten kun kul fra Newcastle og enkelte andre
engelske byer som Liett (Leeds?) Colchester» Harwich, London og Ibsis
(Ipswich?) og en enkelt last fra Bremen.
Årene 1632 og 1636 er de to år, hvor der landes allerflest stenkul i Helle
bæk (se ovenfor). Henholdsvis 2.254 og 2.862 tønder, men kun 76 læster,
dvs. 1.360 tønder kom ind ved Hellebæk, idet de øvrige gik til Kronborgs
skibsbro. 24 læster leveredes til skriveren Jens Thomsen og 12 læster til
slotsfogeden. De 24 læster kunne måske være forbrugt i Gcthuset. Det er
i det hele taget meget lidt, vi hører om forbruget af stenkul i Gcthuset.
At del entydigt har været en varmekilde fremgår af en arkæologisk un
dersøgelse i 1999 på grunden, hvor Gethuset har ligget. Et markant, sort
stenkullag med slagger er det tydelige spor efter smeltningen i kongens
støberi. Modsat den rigelige vandkraft i Hellebæk var der ingen naturlige
energikilder inde på Helsingørs nordøstlige hjørne, hvilket heller ikke
var nødvendigt for at drive et støberi. I alle de år, hvor der modtoges
stenkul til Hammermøllens forbrug, må vi antage, at en del af kullene
også fragtedes videre til Gethuset i Helsingør.

1 året 1638 landedes 110 læster stenkul, men der oplyses ikke hvorfra.
Om kulbroen ved Hammermøllen far vi som tidligere nævnt at vide, at
to fag beklædning den vinter var slået i stykker og måtte udbedres med
12 alen norsk fyrretømmer og jernbolte.
I et åbent brev til Christoffer Ulfeldt i 1641 bevilger kongen til stenkulsgråver Robert Skotte i Helsingborg len, at han må fa eftergivet de 245 Vi
rigsdaler, som han har oppebåret osv. De stenkul, som han efter denne
dag graver op, skal Ulfeldt straks betale ham efter kontrakten osv. Stenkullene fra Höganäs var af en ringere slags end de engelske kul og havde
ikke den samme brændværdi, de svarede nærmest til brunkul.
Den internationale sejlads i Sundet fulgte i årene fra 1600 og frem til
1640’crne den politiske udvikling i Europa med krige og fredsperioder og
dertil svingende udsving i vareproduktionen og efterspørgslen. Kron
borgs fabrikker og Helsingørs håndværkere og købmænd tegnede sig for
en del af historien om Sundets besejling i de år og af handelsforbindel
serne til de engelske, nordtyske og hollandske havne.

Bilag til kapitel 6
Register over de kendte kanoner, som er støbt i
Helsingør, fra Øresundstoldens- og Fæstnings regn
skaberne
1600
11. jan. Leveret til Frederiksboig
1 petardc eller sprængværk, vejede 6 lispund og 14 skålpund

1601
6. jul. Leveret fra Gethuset 2 halve kartover kaldet Flyvende Heste til
København
1. Flyvende Hest, skyder 34 pund, vejer 23 skippund. 1 lispund og 1
skålpund.
2. Flyvende Hest skyder 34 pund, vejer 22 skippund. 1 lispund og 1 skål
pund

6. jul. Leveret fra Gethuset 2 Morterer til København
2 Morterer, vejer 4 skippund og 6 lispund
1602
4. jun. Leveret fra Gethuset til København
6 stykke kalder Marekatte, vejer tilsammen 14 skippund og 8 lispund
1. stykke kaldet Die Pauren, skyder 20 pund, vejer 11 skippund
2. stykke kaldet Die Pauren, skyder 20 pund, vejer 11 skippund og 6
lispund

1603
6. feb. Leveret fra Gethuset til Frederiksboig
1 petarde, vejer 11 Vi lispund
23. maj Leveret fra Gethuset kongelig majestæts egen Rosen-kartove til
København
1. Rosen-kartove, skyder 27 pund, vejer 14 skippund og 17 lispund
Leveret fra Gethuset til København
2 morterer med plade fødder, skyder 30 pund, vejer tilsammen 4 skip
pund og 6 lispund
6 stykker, kaldet Marekatte-kilcstykker, vejer 17 skippund og 8 lispund
Hila^ lil kapitel a
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2 halve kartover kaldet Ditmarsk-bøndcr, vejer tilsammen 22 skippund
og 6 lispund
Leveret følgende stykker kaldet "Kongerne” til København
1. Dan, den 1. konge, vejer 7 skippund og 12 lispund
2. Humblus (Humble), vejer 7 skippund og 6Vi lispund
3. Lotherus alter Dani (Lother), vejer V/i skippund
4. Scioldus Lotheri (Skjold), vejer 7 skippund og lO'/z lispund
5. Gramus Scioldi (Gram), vejer 8 skippund, minus */z lispund (I dag i
Oriogsmuseet)
6. Suibidagerus Noruagicus (Suibdaghcr). vejer 8 skippund, 4 lispund og
4 skålpund
7. Guthormu Grami (Guthorm), vejer 7 skippund og 17 lispund
8. Haddingus (Hadinghær), vejer 8 skippund og 8 skålpund

O 4

29. nov. Leveret følgende stykker kaldet “Kongerne” til København
9. Frotho, Haddingi Filius (Frode hin Frægne), vejer 7 skippund og 16
lispund
10. Haldan Frothonis F, (Halvdan), vejer 7 skippund (I dag på Iver Huitfeldt Monumentet i Norge)
11. Roe Haldani F. (Ro), vejer 7 skippund og 17 lispund
12. Helgo, alter Haldani F. (Helge), vejer 7 skippund og 19 lispund
13. Roluo Helognis F. (Roluo), vejer 7 skippund og 14 lispund
14. Hottherus (Hottcr), vejer 7 skippund og 17 lispund
15. Rorichus Hottheri F. (Rørich), vejer 7 skippund og 12 lispund

1604
3. maj 1604 Leveret følgende stykker kaldet “Kongerne” til København
16. Vigletus (Viglet), vejer 7 skippund og 16 lispund
17. Vermundus Uiglete F. (Vermund), vejer 7 skippund og 14 lispund
18. Vflb Vermundi FL (Ulk* hin Spage), vejer 7 skippund og 14 lispund (1
dag på Iver Huitfeldt søjlen på Langelinie)
19. Dan Uffonis F. (Dan), vejer 7 skippund og 16 lispund
20. Hugletus (Huglet), vejer 7 skippund og 19 lispund (I dag på Iver Huitfcldt søjlen på Langelinie)
15. jun. Leveret følgende stykker kaldet “Kongerne” fra Hans Wulff,
modtaget af arkelimester Hans Kost 27. jul. 1604 i København
21. Frotho (Frode), vejer 7 skippund og 19 lispund
22. Dan der dritte Frothonis (Dan Storlade), vejer 8 skippund
23. Friclleuus, celer dictu, (Fridleif), vejer 7 skippund og 18 lispund
24. Frotho pacificus, Friclleui F. (Frode Fredegod) vejer 7 skippund og 16
lispund
25. Hiarno Skialdrar uel Pocta (Hiarne Skjaldre), vejer 7 skippund og 18
lispund
26. Fridleuus (Fridleif), vejer 7 skippund og 18 lispund
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27. Frotho, 4. mitis Friclleui F. (Frode hin Frækne), vejer 7 skippund og 19
lispund
28. Ingellus Wendemod, Frrothonis F. (Inge! Vendemod), vejer 8 skip
pund
29. Olauus Ingelli F. (Oluff), vejer 7 skippund og 18 lispund
30. Ha ral dus Olaui F. (Harald), 7 skippund og 19 lispund
31. Frotho 5 Oalui F. (Frode), vejer 7 skippund og 19 lispund
32. Haraldus 6 (Haldan), vejer 7 skippund og 18 lispund
33. Haldanus Biergram (Haldan Biergram), vejer 8 skippund og 3 lispund
Leveret samme dag 2 halve kartover som hurtigt kom med skib til Norge
1. stykke vejer 13 skippund og 18 lispund
2. stykke vejer 13 skippund og 7 lispund

8. aug. Leveret af Hans Wulff 2 stakkede kartover til arkelimester
Hans Kost
1. kartove, vejer l3Vz skippund og 8 lispund
2. kartove, vejer 13 skippund og 7 lispund

18. scp. Leveret følgende stykker kaldet “Kongerne” af Hans Wulff,
modtaget 26. nov. 1604 af Hans Kost i København
34. Vnnguinus (Ungvin), vejer 7 skippund og 15 lispund
35. Sigualdus Vnguinus F. (Siualdi), vejer 7 skippund og 14 lispund
36. Sigerus Sigualdi F. (Siger), vejer 7 skippund og 13 lispund
37. Sigualdus Sigeri, F. (Siuald), vejer 7 skippund og 15 lispund

16. dec. Leveret følgende stykker kaldet “Kongerne” af Hans Wulff,
modtaget af Hans Kost 15. mar. 1605 i København
38. Quinque fimul Reguli, (interregnum med almuekonger), vejer 8 skip
pund og 1 lispund
39. Halfdanus (Haldan den Stærke, vejer 8 skippund
40. Haraldus Hyldetand (Harald Hyldetand), vejer 8 skippund og 1
lispund
41. Ringo, Haraldi ex Sor (Ring), vejer 8 skippund og 2 lispund
42. Olaus (Oluf hin Frocknc), vejer 8 skippund og Vz lispund
43. Omundus Olaj F. (Omund), vejer 8 skippund og 5'/z lispund
44. Sigualdus Omundi F. (Siuard). vejer 8 skippund og Vz lispund
45. Gutelus Siguati frater (Buthe), vejer 8 skippund og Vz lispund
1605
15. apr. Leveret følgende stykker kaldet “Kongerne” af Hans Wulff,
modtaget af Hans Kost 13. jun. 1605 i København
46. Jarmericus, (Larmerich) vejer 7 skippund og 19 lispund
47. Broderusjarmeri F., (Broder) vejer 7 skippund og 18 lispund
48. Sigualdus, (Siuald) vejer 8 skippund
49. Smo, (Snie) vejer 8 skippund og 3 lispund
50. Piorno Stuonis, (Biorno) vejer 7 skippund og 16 lispund
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12. jun. Leveret følgende 4 stykker fra Hans WulfT i Gethuset, modta
get af Hans Kost i København 22. aug. 1605
1. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 5 lispund
2. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 6 lispund
3. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 5 lispund
4. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 6 lispund

15. aug. Leveret følgende 5 stykker af samme
1. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 1
2. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund
3. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 1
4. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 1
5. stykke, skyder 8 pund, vejer 4 skippund

som forrige
lispund

lispund
lispund

1606
5. apr. Leveret 2 halve kartover fra Gethuset, modtaget 2. sep. 1606 af
Hans Kost i København
1. stykke, 9 sko lang, skyder 24 pund, vejer 11 skippund og 13 lispund
2. stykke, 9 sko lang, skyder 24 pund, vejer 11 skippund og 12 lispund
Leveret samme dag 2 Stenstykker fra Gethuset
1. slange, 14 sko lang, skyder 12 pund, vejer 12 skippund og 9 lispund
2. slange, 14 sko lang, skyder 12 pund, vejer 12 skippund og 8V2 lispund

Leveret 6 små stykker (Langkoppige Slanger?) fra Gethuset
1. stykke, 8 sko lang, skyder8 pund, vejer 4 skippund og 16 lispund
2. stykke, 8 sko lang, skyder8 pund, vejer 4 skippundog 15 lispund
3. stykke, 8 sko lang, skyder8 pund,vejer 4 skippund og 15 lispund
4. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 16 lispund
5. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 14 lispund
6. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 13 lispund
12. maj Leveret fra Gethuset
1. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund, 18 lispund og 12
skålpund

Leveret samme dag fra Gethuset 6 små stykker (Engelske halve Slanger?)
1. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, 1 skippund, 19 lispund og 12 skål
pund
2. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, 1 skippund, 19 lispund og 12 skål
pund
3. stykke, 6 sko lang, skyder10 pund, 1 skippund og 19 lispund
4. stykke, 6 sko lang, skyder10 pund, 2 skippund og 5 skålpund
5. stykke, 6 sko lang, skyder10 pund, 2 skippund og 14 skålpund
6. stykke, 6 sko lang, skyder10 pund,2 skippund, 3 lispund og 8 skålpund
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31. dec. Leveret to halve kartover fra Gethuset
1. stykke, vejer 11 skippund og 17 lispund
2. stykke, vejer 11 skippund og 16 lispund
Leveret samme dag fra Gethuset 4 stykker (Langkoppige Slanger?)
1. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 16 lispund
2. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 15 lispund
3. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og HVi lispund
4. stykke, 8 sko lang, skyder 8 pund, vejer 4 skippund og 6 lispund
Leveret samme dag 13 stykker fra Gethuset
1. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 6 lispund
2. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 5*/2 lispund
3. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 2Vz lispund
4. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 2Vz lispund
5. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 2Vz lispund
6. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 2Vz lispund
7. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 2Vz lispund
8. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund
9. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund, 1 lispund og 12
skålpund
10. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund, 1 lispund og 1
skålpund
11. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 4 skålpund
12. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 1 skippund og 18 lispund
13. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 1 skippund og 18 lispund

1607
27. apr. Leveret to hele kartover til kongelige majestæt som gave til
hertug Henrich af Brunswig
1. kartove, vejer 31 skippund og 1 lispund
2. kartove, vejer 29 skippund og 11 lispund
4. jul. Leveret 2 små stykker fra Gethuset, modtaget 4. jul. 1607 af
arkclimester Hans Kost i København
1. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 4 lispund
2. stykke, 6 sko lang, skyder 10 pund, vejer 2 skippund og 6 lispund

22. dec. Leveret 14 stykker fra Gethuset til arkelimester Hans Kost i
København
1. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og 2 lispund
2. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
3. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
4. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
5. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
6. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
7, stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
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|

413

8. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
9. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
10. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4skippund og 19 lispund
11. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4skippund og 19 lispund
12. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4skippund og 18 Vz lispund
13. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4skippund og 1872 lispund
14. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4skippund og 16 lispund

ANNO 4

M

C VD

1608
19. maj Leveret 12 stykker fra Hans Wulff i Gcthusct til arkelimester
Hans Kost i København
1. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og 1 lispund
2. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
3. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
4. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og \HVz lispund
5. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 18Vz lispund
6. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
7. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 18 lispund
8. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
9. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
10. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og 1 lispund
11. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
12. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 19 lispund

20. dec. Leveret 12 stykker fra Gcthusct til arkelimester Hans Kost i
København
1. stykke, 972 sko lang, skyder 8 pund, vejer 5 skippund og 11 lispund
2. stykke, 972 sko lang, skyder 8 pund, vejer 5 skippund og 11 Vz lispund
3. stykke, 972 sko lang, skyder 8 pund, vejer 5 skippund og 1072 lispund
4. stykke, 9Vz sko lang, skyder 8 pund, vejer 5 skippund og 11 lispund
5. stykke, 972 sko lang, skyder 8 pund, vejer 5 skippund og 11 lispund
6. stykke, 9Vz sko lang, skyder 8 pund, vejer 5 skippund og 1072 lispund
7. stykke, 9Vz sko lang, skydcr 8 pund, vejer 5 skippund og 1072 lispund
8. stykke, 9Vz sko lang, skydcr 8 pund, vejer 5 skippund og 1072 lispund
9. stykke, 9Vz sko lang, skyder 8 pund, vejer 5 skippund og 1072 lispund
10. stykke, 9Vz sko lang, skyder 8 pund,vejer 5 skippund og 8 lispund
11. stykke, 9Vz sko lang, skyder 8 pund,vejer 5 skippund og 11 Vz lispund
12. stykke, 9Vz sko lang, skyder 8 pund,vejer 5 skippund og 10 lispund
20. dec. Leveret 4 petarder fra Gethuset til arkelimester Hans Kost i
København
4 store petarder vejer tilsammen ZVz skippund og 1 lispund (Øresundstoldens regnskaber nævner 8 petarder)

414

|

Ilt bh; til kapitel f>

1609
24. apr. Leveret petarder fra Gcthuset til arkelimester Hans Kost i
København
4 store petarder. vejer tilsammen 2 skippund og 6 lispund
4 små petarder. vejer tilsammen 1 skippund og 4 lispund

11. sep. Leveret 12 stykker kaldet Trianglerne fra Gethuset til arkeli
mester Hans Kost
1. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 1972 lispund
2. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og 2 lispund
3. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og 272 lispund
4. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og 1 lispund
5. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og Vz lispund
6. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og Vz lispund
7. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund
8. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 5 skippund og Vz lispund
9. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 1872 lispund
10. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 187z lispund
11. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 19 lispund
12. stykke, 8 sko lang, skyder 14 pund, vejer 4 skippund og 19 lispund
11. sep. Leveret 46 små stykker fra Gcthuset til arkelimester Hans Kost
1. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
2. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
3. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
4. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 107? lispund
5. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
6. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
7. stykke. 5 sko lang, skydcr 1 pund, vejer 1072 lispund
8. stykke. 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9 lispund og 12 skålpund
9. stykke. 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 2 skålpund
10. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
11. stykke, 5 sko lang, skydcr 1 pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
12. stykke, 5 sko lang, skydcr 1 pund, vejer 9 Hspund og12 skålpund
13. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9 lispund og12 skålpund
14. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9 lispund og12 skålpund
15. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 12 skålpund
16. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 6 skålpund
17. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 11 lispund
18. stykke, 5 sko lang, skydcr 1 pund, vejer 107z lispund
19. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund,vejer 10 lispund og 4 skålpund
20. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund,vejer 10 lispund og 4 skålpund
21. stykke, 5 sko lang, skydcr 1 pund,vejer 10 lispund og 4 skålpund
22. stykke, 5 sko lang, skydcr 1 pund,vejer 10 lispund og 4 skålpund
23. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 107z lispund
24. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
25. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 107z lispund
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26. stykke, 5 sko lang, skyder 1
27. stykke, 5 sko lang, skyder 1
28. stykke, 5 sko lang, skyder 1
29. stykke, 5 sko lang, skyder 1
30. stykke, 5 sko lang, skyder 1
31. stykke, 5 sko lang, skyder 1
32. stykke, 5 sko lang, skyder 1
33. stykke, 5 sko lang, skyder 1
34. stykke, 5 sko lang, skyder 1
35. stykke, 5 sko lang, skyder 1
36. stykke, 5 sko lang, skyder 1
37. stykke, 5 sko lang, skyder 1
38. stykke, 5 sko lang, skyder 1
39. stykke, 5 sko lang, skyder 1
40. stykke, 5 sko lang, skyder 1
41. stykke, 5 sko lang, skyder 1
42. stykke, 5 sko lang, skyder 1
43. stykke, 5 sko lang, skyder 1
44. stykke, 5 sko lang, skyder 1
45. stykke, 5 sko lang, skyder 1
46. stykke, 5 sko lang, skyder 1

pund, vejer 9 lispund og 12 skålpund
pund, vejer 10 lispund
pund, vejer 10 lispund
pund, vejer 9 lispund og 12 skålpund
pund, vejer 10 lispund og 12 skålpund
pund, vejer 10 lispund
pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
pund, vejer lOVi lispund
pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
pund, vejer 11 lispund
pund, vejer 10 lispund
pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
pund, vejer 10 lispund
pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
pund, vejer 10 lispund
pund, vejer 10'/2 lispund
pund, vejer 10 lispund og 12 skålpund
pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
pund, vejer 10 lispund og 4 skålpund
pund, vejer l0‘/2 lispund

29. dec. Leveret 2 små stykker fra Gethuset til arkclimcster Hans Kost
i København
47. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9‘/z lispund
48. stykke, 5 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9‘/2 lispund

1610
9. jul. Leveret 12 små petarder fra Gethuset til arkclimcster Hans Kost
i København
12 små petarder, vejer tilsammen 1 skippund, 5 lispund og 12 skålpund
31. dec. Leveret 1 stor og 4 andre morterer fra Gethuset til arkelimester Hans Kost
1. stor morter, skyder 400 pund, vejer 12 skippund og 5*4 lispund
1. lille morter, skyder 100 pund, vejer 7 skippund og 1 lispund
2. lille morter, skyder 100 pund, vejer 7 skippund og 3'/2 lispund
3. lille morter, skyder 100 pund, vejer 7 skippund
4. lille morter, skyder 100 pund, vejer 7 skippund og 5 lispund
1611
7. maj Leveret 14 små stykker fra Gethuset til arkclimcster Hans Kost i
København
1. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9Vz lispund
2. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9Vi lispund
3. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
4. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
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5. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9 lispund
stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
7. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer lO’/z lispund
8. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9 lispund
9. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9 lispund
10. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 9 lispund
11. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
12. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
13. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
14. stykke, 6 sko lang, skyder 1 pund, vejer 10 lispund
Øresundstoldens regnskaber nævner yderligere 25 falkonerer som er
færdiggjort den 14. dec. 1611 og ligger på lager. De vejer tilsammen 12
skippund og 8‘/z lispund.
6.

1612
31. dec. afregning med Hans Wulff bøssestøber for følgende stykker
2 fyrmørser som blev sendt til Elsborg, vejer 2 skippund og 8 lispund
kobber
11 store stenstykker som endnu ligger ved Gethuset, vejer 33 Vz skippund
og 2 lispund
10 halve kartover som kaldes Urtepotter, skyder hver 18 pund jern, vejer
tilsammen 109‘/z skippund og6Vz lispund
1613
De støbte stykker i året 1613 blev ikke boret, fordi der manglede vand
til Hammermøllen og følgelig ikke afregnet

1614
5. jan. Hans Wulff bøssestøber bliver betalt for følgende stykker
4 kammerstykker, 8 sko lang, skyder hver 8 pund jern, vejer tilsammen
13 skippund 4'/z lispund
2 feltslanger, 10 sko lang, skyder 10 pund, som kongelig majestæt har
sendt til Holsten, vejer tilsammen 15 skippund og 11 lispund kobber
15 halve kartover, kaldet urtepotter, skyder 18 pund jern, vejer tilsam
men 165 skippund og 8 lispund

11. nov. leveret 2 store kobber stenstykker der er støbt her i Gethuset
2 kobber stenstykker
1615
I året er ingen stykker nævnt

1616
1. maj støbt af Hans Wulff og leveret til arkelimester Hans Kost i
København
2 lange feltslanger, kaldes Rosenpotter, skyder 18 pund jern

2 stakkede stenstykker, de fire stykker, vejer tilsammen 3Yz skippund og
1 lispund

28. okt betalt Hans Kemmer for følgende støbte stykker
2 feltslanger færdiggjort og beskudt
2 feltslanger færdiggjort og endnu ubeskudt

VQARBERG

1617
8. jul. Hans Kemmer har støbt og leveret til København
6 lange slanger, vejer tilsammen 70 skippund og 18 lispund
1618
10. apr. Hans Kemmer har støbt følgende stykker som blev vejet og
sendt til København
9 stenstykker, som skulle bruges på kongens skibe, vejer tilsammen 19
skippund og 18 lispund

18. apr. Hans Kemmer har støbt følgende stykker som blev vejet og
sendt til Varberg Slot
9 halve slanger, vejer tilsammen 47'/z skippund og 4 pund

10. dec. har Hans Kemmer støbt følgende stykker som er vejet og sendt
til Varberg Slot.
5 halve slanger vejer, tilsammen 29 Vz skippund og 2 lispund
1619
10. maj Leveret efterskrevne kobberstykker fra Hans Kemmer
1 stykke som vejer 6 skippund og 14 lispund
1 stykke som vejer 7 skippund
1 stykke som vejer 6 skippund og 14 lispund
1 stykke som vejer 6 skippund og 17 lispund
1 stykke som vejer 6 skippund og 16 lispund
1 stykke som vejer 7 skippund og 1 lispund
1 stykke som vejer 6 skippund og 13 lispund
1 stykke som vejer 6 skippund og UVi lispund
1 stykke som vejer 7 skippund
1 stykke som vejer 6Vz skippund og 7 lispund
1 stykke som vejer 7 skippund og 5 lispund
19. jun. Betalt Hans Kemmer for følgende stykker skal bruges på Var
berg Slot
9 kobber stykker, vejer tilsammen 61 skippund, 8 lispund og 8 skålpund

15. aug. Leveret efterskrevne kobberstykker fra Hans Kemmer
1 stykke som vejer 7 skippund og IVz lispund
1 stykke som vejer 7 skippund og 8 lispund
1 stykke som vejer 7Vz skippund og 9’/z lispund
418

I

H kjrud

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

sty kke som vejer 7 skippund
stykke som vejer 7 Vi skippund og 1 lispund
stykke som vejer 7 skippund og 2 lispund
stykke som vejer 7 skippund og 9 lispund
stykke som vejer 7 skippund og 12 lispund
stykke som vejer 7 skippund
stykke som vejer 7 skippund og 5 lispund
stykke som vejer 6’6 skippund og 9 lispund
stykke som vejer 6*6 skippund og 9 lispund
stykke som vejer 7 skippund og 6 lispund
stykke som vejer 6Vi skippund og 6 lispund
stykke som vejer 6Vi skippund og 7 lispund
stykke som vejer 6'/z skippund og 7Vi lispund
stykke som vejer 8 skippund
stykke som vejer 6Vi skippund og 7 lispund
stykke som vejer 6’6 skippund og 6 lispund
stykke som vejer 7 skippund og 7 lispund
stykke som vejer 7 skippund
stykke som vejer 7 skippund og 3 lispund
stykke som vejer 7 skippund
stykke som vejer 6Vi skippund og 6 lispund

18. aug. Leveret følgende halve kartover fra Hans Kemmer
1 stykke som vejer 18 ’Ze? skippund og 1 Vi lispund
1 stykke som vejer 19 skippund og Vi lispund
1 stykke som vejer 19 skippund og 7Vi lispund
1 stykke som vejer 18Vil skippund og 3Vi lispund
1 stykke som vejer 18 skippund og 7 lispund
1 stykke som vejer 18 skippund og 8 lispund
1620
28. apr. Betalt Hans Kemmer for følgende stykker
14 kobberstykker, vejer tilsammen 97 skippund \7Vi lispund

12. maj Leveret til VarbergSlot
11 nye kobber stykker

24. aug. Støbt og leveret af Hans Kemmer, som sendes til Bohus
12 nye kobberstykker, vejer tilsammen 8616 skippund, 5 lispund og 4
skålpund
11 stykker, vejer tilsammen 7 5 Vi skippund og Vi lispund
1621
20. apr. Leveret 24 nye kobberstykker til Bohus Slot
24 stykker, vejer tilsammen 171 skippund og 12 skålpund
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1622
12. mar. Leveret kobberstykker fra Hans Kemmer
1 stykke som vejer 7 skippund og 7 lispund
1 stykke som vejer 7 skippund og 11 lispund

29. apr. Leveret fra Hans Kemmer 6 halve kartover
1 stykke som vejer \7Yz skippund og 2Yz lispund
1 stykke som vejer 16 skippund og 1 Yz lispund
1 stykke som vejer 18 skippund og 3Yz lispund
1 stykke som vejer 15 Yz skippund og 5Yz lispund
1 stykke som vejer 17Yz skippund og 2Yz lispund
I stykke som vejer 18 skippund og 3 Vi lispund
Samme dag leveret fra getmesteren 2 Konger og 23 halve slanger
1 stykke som vejer 7 skippund og 6 Vi lispund
1 stykke som vejer 7 skippund og 9 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 9Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 8 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 7 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 9 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 8Yz? lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 8Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 2Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 2Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 1 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 2Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 2 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 3 Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund, 2Yz lispund og 4 pund
1 stykke som vejer 2 skippund, 4 lispund og 4 pund
1 stykke som vejer 1 Yz skippund, 8Yzl lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 4 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund, 1 lispund og 3 pund
1 stykke som vejer 2 skippund og 3 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 2Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 3 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 3Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 6 lispund
1 stykke som vejer 2 skippund og 4 lispund
Samme dag leveret fra Hans Kemmer 12 halve slanger
1 stykke som vejer 1 Yz skippund, 9Yz lispund og 4 pund
1 stykke som vejer 1 Yz skippund og 9Yz lispund
1 stykke som vejer 2 skippund
1 stykke som vejer 2 skippund
1 stykke som vejer 1 Yz skippund og 8 Vi? lispund
1 stykke som vejer 1 Yz skippund og 8Yz? lispund
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stykke som
stykke som
stykke som
stykke som
stykke som
stykke som

vejer 2 skippund og 4l/z lispund
vejer 2 skippund og 1 lispund
vejer 2 skippund, 2’/z lispund og 4 pund
vejer 2 skippund og 5 lispund
vejer 1 Vz skippund og 9Vz lispund
vejer 2 skippund og 1 lispund

23. okt. Leveret fra Hans Kemmer
41 falkonetter, vejer 24 skippund, 5 lispund og 2 skålpund

1624
6. apr. Leveret fra Gethuset og sendt til Bohus
6 halve kartover, vejer tilsammen 103 skippund og 9 lispund
1625
6. apr. Leveret fra Gethuset og sendt til Københavns Arkeli
14 halve slanger, vejer tilsammen 32Vi skippund og 7Vz lispund

7. apr. Leveret fra Gethuset og sendt til Københavns Arkeli
10 halve slanger, vejer tilsammen 23 Vz skippund og Vz lispund

11. apr. Leveret fra Gethuset og sendt til Københavns Arkeli
2 konger og 23 halve slanger, vejer tilsammen 65’/z skippund, ZVz lispund
og 4 skålpund
15. apr. Leveret fra Gethuset og sendt til Københavns Arkeli
12 halve slanger, vejer tilsammen 25 skippund

1626
28. mar. Leveret fra mester Hans Kemmer
12 Neldebladstykkcr, vejer tilsammen 30 skippund og 1 Vi lispund

19. maj Leveret fra mester Hans Kemmer
12 Neldebladstykkcr, vejer tilsammen 30 skippund og 1 Vi lispund
18. aug. Leveret fra mester Hans Kemmer
2 morterer, vejer tilsammen SVz lispund
21. okt. Leveret fra mester Hans Kemmer
14 Neldebladstykkcr, vejer tilsammen 35 skippund og 5 lispund

2. dec. Leveret fra mester Hans Kemmer
6 Vildmandslangcr, vejer tilsammen 18 skippund, 17 lispund og 12 skål
pund
27. dec. Leveret fra mester Hans Kemmer
5 Vildmandslangcr, vejer tilsammen 16 skippund. 6 lispund og 4 pund
til kapitel f>
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1627
9. mar. Leveret fra mester Hans Kemmer
5 Vildmandslanger, vejer tilsammen 16 skippund og 6 lispund
Samme dag leveret fra mester Hans Kemmer
4 Neldebladstykker, vejer tilsammen 10 skippund og 4 lispund

21. apr. Leveret fra mester Hans Kemmer
17 Falkonetter, vejer tilsammen 8 skippund og 6 lispund

1628
7. feb. Leveret fra mester Hans Kemmer
11 Krudtpotstykker vejer tilsammen 114 skippund og 8 lispund
15 mar. Leveret fra mester Hans Kemmer
6 Krudtpotstykker, vejer tilsammen 61 skippund og 9 lispund

26. mar. Leveret fra mester Hans Kemmer
7 Krudtpotstykker, vejer tilsammen 69 skippund og 9 lispund
31. mar. Leveret fra mester Hans Kemmer
7 Krudtpotstykker, vejer tilsammen 71 skippund og 8 lispund
16. aug. Leveret fra mester Hans Kemmer
4 Falkonetter, vejer tilsammen 2l/z skippund og 4 Vi lispund

29. aug. Leveret fra mester Hans Kemmer
2 Falkonetter, vejer tilsammen 1 skippund, 7 lispund og 4 skålpund
12. sep. Leveret fra mester Hans Kemmer
6 Falkoner, vejer tilsammen 3Vz skippund, 6 lispund og 4 skålpund
6 Regiment eller kiærestykker, vejer tilsammen 6Vz skippund og 5Vz
lispund

13. okt. Leveret fra mester Hans Kemmer
2 Bøssekammer, vejer 2 skippund og 5 lispund
1 Bøssekammer, vejer 6 lispund
8 Regimentstykker, vejer tilsammen 9 skippund, 2 lispund og 2 skålpund
15 Falkonetter, vejer tilsammen 10 skippund og 1 lispund
16. dcc. Leveret fra mester Hans Kemmer
1 Bøssekammer eller Kammerstykke, vejer 1 skippund og 1 lispund
11 Falkonetter vejer, tilsammen 11 skippund og 5 lispund
1629
10. mar. Leveret fra mester Hans Kemmer
4 Svanestykker, vejer tilsammen 34 skippund og 9Vz lispund
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18. apr. Leveret fra mester Hans Kemmer
4 Krudtpotter, vejer tilsammen 41 skippund. 3 lispund og 12 skålpund

17. maj Leveret fra mester Hans Kemmer
2 Morterer, vejer tilsammen 6Vz lispund
2 Regimentstykker vejer 2‘/2 skippund

22. maj Leveret fra mester Hans Kemmer
4 Falkonetter, vejer tilsammen 2‘/2 skippund. 4 lispund og 4 skålpund
1. jun. Leveret fra mester Hans Kemmer
17 Falkonetter. vejer tilsammen 10 skippund. 12 lispund og 4 skålpund
19. dec. Leveret fra mester Hans Kemmer
8 Svanestykker, vejer tilsammen 68 skippund og 17 lispund
11 halve kartover, vejer tilsammen 79 skippund og 16 lispund
1 Slange, vejer 15 skippund og 8 lispund
11 Falkonetter, vejer tilsammen 6 skippund og 4 Yz lispund

1630
12. aug. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
22 Neldcblade eller Vildmandsslanger, skyder 5 pund
1 Slange, skyder 6 pund, vejer tilsammen 64 skippund og 9Yz lispund

1631
29. mar. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
14 Kongestykker eller halve kartover, vejer 127 skippund, 7 lispund og 12
skålpund

13. apr. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
6 halve kartover med fotuen? på, vejer 110 skippund og 4 lispund
1632
6. mar. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
23 halve kartover eller Kongestykker, vejer 225 skippund og 9Yz lispund

22. mar. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
4 morterer, vejer 8Yz skippund og 2 lispund

18. jun. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
3 halve kartover eller Kongestykker, vejer 29 skippund og 4 lispund

l. aug. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset til Kronborg
1 Krudtpotte, vejer 11 skippund og 16 lispund
1 Krudtpotte, vejer 11 skippund og 2 lispund
1 Krudtpotte, vejer 11 skippund og 7 lispund
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6. okt. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
1 Kongestykke, vejer 9 skippund og 19 lispund
1 Kongestykke, vejer 9 skippund og 19 lispund
1 Kongestykke, vejer 9 skippund og 14 lispund
1633
19. mar. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
7 Kongestykker, vejer tilsammen 80*72 skippund

16. apr. Leveret fra Hans Kemmer i Gethuset
5 Kongestykker, vejer tilsammen 56 skippund og 1 lispund
1634
17. mar. Leveret fra Gethuset i Helsingør 12 Slanger til Tøjhuset i
København
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 16 skippund og 5 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 15 skippund og 7 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 15 skippund og 16 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 12 skippund og 16 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 16 skippund og 0 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 15 skippund og 9 lispund
1 stykke, skyder 28 pund, vejer 15 skippund og 16 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 15 skippund og 14 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 12 skippund og 14 lispund
1 stykke, skyder 28 pund, vejer 13 skippund og 7 lispund
1 stykke, skyder 28 pund, vejer 15 skippund og 12 lispund
1 stykke, skyder 28 pund,vejer 13 skippund og 7 lispund
1636
4. apr. Leveret fra Gethuset 2 kobberstykker til tøjhuset i København
1 halve kartove af de ny Konger, vejer 13 skippund og 16 lispund
1 slange, skyder 26 pund, vejer 13 skippund og 9 lispund
1636
Leveret fra Gethuset 4 kobberstykker til Kronborgs nye batteri
1 stykke, vejer 11 skippund og 2 lispund
1 stykke, vejer 11 skippund og 4 lispund
1 stykke, vejer 11 skippund
1 stykke, vejer 11 skippund og 4 lispund

1638-1639
Falkonetter leveret i støbt kobber
I alt 34 lispund og 14 skålpund
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1639
I juni har kongen af Harman Kock, Helsingør købt 18 kobberstykker, er
på samme tid kommet 18 stykker til Københavns Gethus de betales
af toldboden. De vejede 134 skippund, 16 lispund og 4 pund.
8. juni betales Jens Jørgensen, færgemand Helsingør for fragt med sin
færge for 4 kobberstykker opført til København og leveret til Tøjhu
set, endnu en rejse til København, som blev taget på Hammermøllen
og leveret på Bremerholm, en færge fuld af skibsbolte.

ANNO JlÅlÅ

1640
2. februar-28. december leveres til Tøjhuset 6 Kongestykker der vejer
mellem 9-12 skippund, 5 Neldebladstykker, støbt i kobber vejer ca.
2Vz skippund.
24. december betales Joen Færgemand, Helsingør for fragt af hans færge,
som opbragte to ny Kongestykker og 4 Neldebladstykker og leverede
dem på kongelig majestæts Tøjhus.

til kapitel 6
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Bilag til kapitel 7
Kendte klokker støbt af Hans Wulff Entfelder i Hel
singør
1612 Mørøtorp (Morarp) Kirke, Skåne, Sverige
1614 Valby Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: VERBUM DOMINI MANET IN ÆTERNVM. GOS
MICH HANS WOLF ENDTFELDER ANNO DOM[1]N1 MDCXIIII.
(Herrens ord bliver i evighed, mig støbte Hans Wulf Endtfelder i Her
rens år 1614).

Kendte klokker støbt af Hans Kemmer i Helsingør
1616 Ørum Kirke, Randers amt
Tekst på klokken: CAMPANAM HANE DOMINUS VENITE PARATA
SUNT OMN1A. ANNO 1616. - HANS KEMMER ME FECH1T, OLAUS
PNIDIUS EFF1CI CURAVIT. (Herren lader denne klokke sige “kom, alt
er rede” - Hans Kcmmcr gjorde mig, Olaus Pnidius sørgede for arbejdets
udførelse).

1618 Sorteborg (Svarteborg) Kirke, Bohuslen, Sverige
1618 Tikøb Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: LOFFVER HERREN MEDT BASSVNER HARPER
OCH TROMMER IA LOFFVE DET HERREN ALT SOM HAFFVER
AANDE ANNO 1618 STØBT MICH HANS KEMMER Y HELSHENØR.

1618 Uvelse Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: ANNO 1618 STØBT MICH HANS KEMMER Y
HELSGENØR SOLI DEO GLORIA LAVS ET HONOR. (Gud alene Ære,
Pris og Hæder).

1618 Vigersted Kirke, Sorø amt
Tekst på klokken: ANNO 1618 STØBT MICH HANS KEMMER, SOLI
DEO GLORIA, LAUS ET HONOR. (Gud alene Ære, Pris og Hæder).
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1618 Høm Kirke, Sorø amt
Tekst på klokken: LOFFVER HERREN MED BASUNER HARPER OCH
TROMMER JA LOFVE DET HERREN, ALT SOM HAFVER AAND.
ANO 1618 STØBT MICH HANS KEMMER IJ HELSINGØR.

1619 Hemmeshøj Kirke, Sorø amt
Tekst på klokken: LOFFVER HERREN MEDT BASSUNER HARPER
OCH TROMMER, 1A LOFFVER HERREN ALDT SOM HAFFVER
AANDE. ANNO 1619 STØBT MICH HANS KEMMER Y HELSINGØR.
1619 Jyllinge Kirke, Københavns amt, omstøbt
Tekst på klokken: VERBUM DOMINI MANET IN ÆTERNUM. CAM
PANA ECCLESIÆ JYLL1NGIANÆ FUSA PRÆSIDE MAGNO PACHS,
TUTORIBUS TEM PLI JOHANNE MARTINI ET JOHANNE OLAI PASTORIBUS D. PETRO JOHANNIS ET ENOCHO JACOBI 1619. HANS
KEMMER ME FECIT Y HELSCHENØR. (Guds Ord bliver i Evighed.
Jyllinge Kirkes Klokke blev støbt, da Mogens Pachs var Lensmand, Hans
Mortensen og Hans Olsen Kirkeværger og Peder Jensen og Enoch Jacob
sen Præster. Hans Kemmer gjorde mig i Helsingør).
1620 Skredvig (Skredsvik) Kirke, Bohuslen, Sverige
Tekst på klokken: CHRISTEN CHR1STENSSON HAVER DENNE
KLOCKE LADE STØBE TIL SKREDSWIJGS KIRCHE, HANS KEM
MER STØBTE MIG ANNO 1620, HELSINGØR.

1620 Helsinge Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt 1845
Antagelig var teksten pa klokken: ANNO 1620 JAN. PERU VERO SER
ENISSIMI AC POTENTISSIMI REGIS D CHRISTIANI E1US NOMINIS
IV DANIÆ, NORVEG1Æ, VANDALUM[!], GOTHORUMQ|UE| REGIS
XXIV. PRÆFECTO REGIONIS CRONBORG ET FRIDERICSBORG,
GENEROSO ET NOBILI VIRO, CHRISTOPHORO BASSI, D|OMI|
NO DE.... PASTORE ECCLESIÆ HELSINGÆ D: JOHANNE JANI,
CAMPANA IN USUM PRÆDICTÆ ECCLESIÆ HELS1NGORÆ EST
CONFLATA A MORTEN CASPERSENS. (År 1620 i januar dengang den
højældle og stormægtige konges navn var Christian den IV, konge over
Danmark, Norge, Vandalerne og Goterne, i kongens 24. år, da Kron
borgs og Frederiksborgs lensmand var den gavmilde og ædle mand Chri
stoffer Basse, herre af.... Helsinge kirkes præst var hr. Jens Jensen, blev
klokken til brug i nævnte Helsinge kirke støbt Hans Kemmer | en anden
kilde oplyser at støbemesterens navn er Morten Caspersens])
1620 Træne (Träne) Kirke, Skåne, Sverige
1620 Vilstrup Kirke, Haderslev amt
Tekst på klokken: HERRENS ORD BLIVER EVINDELIG.

1621 Nestclsø Kirke, Præstø amt
Tekst på klokken: ANNO 1621 STØB MICH HANS KEMMER, PALLE
ROSENKRANTS, NIF, PLPA. REGNA FIRMAT PIETAS.
1621 Hillerød Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: SI DEUS PRO NOBIS, QU1S CONTRA NOS. ANNO
1621 STØB MICH HANS KEMMER. (Hvis Gud er med os hvem kan da
være imod os).
1623 Akershus Fæstning, Oslo, Norge
Tekst på klokken: CHRISTIANUS IV DEI GRATIA DANIÆ NORVEGIÆ VANDALORUM GOTORUM QVE REX DUX SCHLEVICI HOLSATIÆ STORMARIÆ ET DITMARCIÆ COMIS IN OLDENBORCH
ET DELMENHOST HANS KEMMER ME FECIT ANNO MDCXXIII.
1626 Hallered (Hallaröd) Kirke, Skåne, Sverige
1627 Asdal Kirke, Hjørring amt
Tekst på klokken: ANNO 1627. HAFFVER WELBYRDIGE FRIDERICH
RHANSTZO DENNE KLOCKE. STØBEN. HANS. KEMMER. STØBE.
MICH

1629 Kimmcrslev Kirke, Københavns amt
Tekst på klokken: ERLIG OCH WELBYRDIG JOST HØY HOMESTER
HANS JOHANSEN HØYER, KIRCKEVERIE HANS CHRISTENSEN Y
SVENSTROP NELS PEDERSEN Y KIMMERSLØF ANNO 1629, HANS
KEMMER STØBT MICH.

1631 Skt. Olai Kirke Helsingør, Frederiksborg amt, omstøbt
Tekst på klokken: PROTEGE DIVINAS PORRO DEUS ALME LOQVELAS, CUNCTAQIUEI DE DANICA GENTE PEPELLE MALA! HÆC
CAMPANA PRIMO FACTA ANNO MDXI. NUNC AUTEM FRACTA,
SUMPTIBUS TEMPL1 NEC NON INCOLARUM HELSINGORENS1UM RED1NTEGRATA ET MAJOR FACTA ANNO DOMINI MDCXXX1.
M. JOHANNES KEMMER ME FECIT. (Høje Gud, værn fremdeles det
guddommelige ord. driv alt ondt bort fra det danske folk! Denne klokke
blev første gang udført i året 1511. Efter at den nu er sønderbrudt, er den
blevet omstøbt og gjort større på kirkens og de helsingørske borgeres
bekostning i Herrens år 1631. M[ester]Johannes Kemmer gjorde mig).
1631 Herlev Kirke, Københavns amt
Tekst på klokken: IN USUM ECCLESIÆ ACADEMICÆ HERLEV1ENSIS ME F. F. CHR.|1|STIANUS LONGOMONTANUS ANNO DOMINI
MDCXXX1. FUSORE JOHANNES KEMMER. (Til brug for universitetets
kirke i Herlev lod Christian Langberg mig støbe i Herrens år 1631, ved
støberen Johannes Kemmer).
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1632 Oppe Sundby Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM SI DEVS
PRO NOBIS QVISCONTRA NOS HER IØRGEN HANSEN Y SVNDBY
FANS[!] SØRENSEN ANNO 1632 STØBDT MICH HANS KEMMER.
(Herrens ord bliver evindeligt, hvis Gud er for os, hvem kan da være
mod os hr. lørgen Hansen i Sundby F[r]ans eller Hans Sørensen år 1632
støbte Hans Kemmer mig)

1633 Kirke-Flinterup Kirke, Sorø amt
Tekst på klokken: IN LAUDEM DEI ET USUM ECCLESIÆ FLINTEROP, DIVÆ VIRGINI QUONDAM SACRÆ, EJUSDEMQUE SUMPTIBUS, FUSA EST HEE CAMPANA HELSINGORÆ ANNO SALUTIS
RESTAU1ATÆ|!| MDCXXXIII FUDIT HANS KEMMER. (Til Guds ære
og brug for Flinterup Kirke, fordum indviet til den hellige Jomfru, er på
kirkens bekostning denne klokke støbt i Helsingør i den genoprettede
Frelses år 1633, Hans Kemmer støbte.)
1634 Frederikssund Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt 1831

1634 Torup Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
1635 Vindcrød Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
(Der er nogen usikkerhed om støbemesteren er Hans Kemmer)
1636 Alrum (Allerum) Kirke, Skåne, Sverige

1636 Farholt (Farhult) Kirke, Skåne, Sverige
1636 Burslev (Burlov) Kirke, Skåne, Sverige
1636 Kronborg Slots Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
Tekst på klokken: UT MONEANTUR HOMINES, CORDA SURSUM
LEVARE, ME CHRISTIANUS 4 FIERI FEC1T, ANNO CHRISTI 1636,
ÆTATIS 60, REGIMINIS 48, CORO: 40
(Der er nogen usikkerhed om støbemesteren er Hans Kemmer)

Kendte klokker støbt af Hans Meier i Helsingør
1639 Kronborg Slots Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
Tekst på klokken: UT MONEANTUR HOMINES CORDA SURSUM
LEVARE ME CHRISTIANUS IIII DEI GRATIA DANIÆ, NORVEG1Æ,
VANDALORUM, GOTHORUMQ(VE) REX, DUX SCHLESVICI, HOL
SATIÆ, STORMARIÆ ET D1TMARSIÆ, COMES IN OLDENBURG
ET DELMENHORST FIERI FECIT ANNO CHRISTI 1639 ÆTATIS 63,
REGIMINIS 57, CORO. 43 AVS DEM FEVER BIN ICH GEFLOSSEN,
M. HANS MEYER IHR KÖNGL. MAJESTÄT STÜCK- UND KLOCK-
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ENGIESER IHM HELSINGØR HAT MICH GEGOSSEN ANNO 1639.
SOLI DEO GLORIA IN EXCELSIS DEO samt et hjerte flankeret af
DIRIGE og MEUM. (For at påminde menneskene om at vende deres
hjerter opad har Christian IV ladet mig gøre i Kristi år 1639, i sin alders
63., regerings 57. og 43 år efter sin kroning.)
1637 Gyrstinge Kirke, Sorø amt
Tekst på klokken: CAMPANA VETUS HU1US AEDIS D1VAE VIRGINI
QVONDAM SACRAE IN GIØRSTINGE FORTUITO PULSANDO
DIFFRACTA EIUSDEM SUPTIBUS REST1TUTA ET IN NOVA FUS1ONE PONDERE AUCTA EST HELS1NGORAE PASTORE JANO
PAULO1NO. ANNO 1637. SOLI DEO GLORIA AUS DEM FEUER FLOS
ICH MEISTER HANSS MEIER GOS M[I|CH ANNO 1637. (Den gamle
klokke for dette Gudshus, fordum viet den hellige Jomfru, i Giørstinge
revnede hændelsesvis ved ringning og blev på kirkens bekostning fornyet
og ved omstøbningen forøget i vægt i Helsingør. Præst var da Jens Povl
sen. Anno 1637. Gud alene æren. Af ilden flød jeg, Mester Hans Meier
støbte mig Anno 1637).
1640 Solrød Kirke, Københavns amt
Tekst på klokken: UDI JESU NAFN GUD TIHL ERE TIL SOLRØD
KIRKE. AUS DEM FEVER BIEN ICH GEFLOSSEN M. HANNS MEYER
IN HELSZNOR HAT MICH GEGOSSEN ANNO 1640.

1640 Spjellerup Kirke, Præstø amt
Der er usikkerhed om Hans Meier er støbemesteren

1641 Annisse Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
Tekst på klokken: SOLI DEO GLORIA IN EXCELSIS DEO. AUS DEM
FEUER BIN ICH GEFLOSSEN, HANS MEYR IN HELSINGØER HAT
MICH GEGOSSEN ANNO 1641.
1642 Esbønderup Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt

1643 Barkager (Barkåkra) Kirke, Skåne, Sverige
Tekst på klokken: SOLI DEO GLORIA IN EXCELCIS DEP ER DENNE
KLOCKE STEBT TIL BARCHAGER KIRKE ANDREAS NICOLAI PA
STOR LOCI ET PRAEPOST1VS RASMVS PERSØN I WEGEBY OCH
IENS PERSØN 1 WANTVNE BODE KIRCKEWERGE STØBDT MEIG
M. HANNS MEYER IN HELSNØR ANNO 1643.
1644 Uggeløse Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
Tekst på klokken: ANNO 1644 SUB IMPERIO REGIS CLEMENTISSIMI
CHRISTIANI 4.. PRÆSIDE REGIO JOHANNE ULRICH GYLDENLØ
VE PASTORE PETRO JACOBI BIRCH HÆC CAMPANA SUMPTIBUS
ECCLESIA UGGELØSE FUSA TUTORE WILHELMO ANDREA. SOLI
DEO GLORIA IN EXCELSES DEO. AUS DEN FEYER VIN ICH GE-
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FLOSSEN. M. HANS MEYER IN HELSCHENØR HAT MICH GEGOS
SEN. (I året 1644 under den meget milde konge Christian IVs regering,
da Hans Ulrik Gyldenløve var kongelig lensmand, Peder Jacobsen Birch
sognepræst, blev denne klokke støbt på Uggeløse kirkes bekostning,
mens Vilhelm Andersen var kirkeværge. Gud alene æren, Gud i det høje
ste. Af ilden er jeg flydt, mester Hans Meier i Helsingør har mig gydt.)
1644 Græse Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: ANNO 1644 ER DENNE KLOCKE BEKOSTED TIL
GRAESE KIRCKE YNDER VOR NÅDIGSTE KONNING CHRISTIAN
DEN 4. WELB. HANS VLDRICH GYLDENLOVE SLODT H. OFFVER
KRONBORG OC FR1DERICHSB. H SØFREN OLVFSØN SOGNEP. TIL
GRAESE OC SIERSLØF MADTS LAVRITZØN KIRCKE VERGE. AVS
DEN FEYIER BIN ICH GEFLOSEN M. HANS MEYER IN HELSCHENOR HAT MICH GEGOSSEN. SOLI DEO GLORIA IN EXCELSIS
DEO. (Af ilden er jeg flydt, mester Hans Meier i Helsingør har mig støbt.
Gud alene æren i det højeste.)
1646 Molsund (Mollösund) Kirke, Bohuslen, Sverige
1649 Kregmc Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: SOLI DEO GLORIA IN SXCELSIS DEO BVCCINA
DVM VOCAT HÆC CHRISTI GENVS ECCE SONORAM VERBI
QUÆRE TVBAM CÆLIQVIA LIMINA PANDIT OTTO POVISCH
PRÆCES FRIDERICIBVRG FRANTZ LAVRITZØN SOGNEPRÆST
OLVF LAVRITZØN KIRCHEVERRIS AVS DEN FEYIER BIN ICH
GEFLOSEN HANNS MEYER HAT MICH GEGOSSEN ANNO 1649.
(Ære være Gud i det højeste. Se op Kristenfolk, når dette valdhorn lyder.
Søg ordets klingende basun, thi den åbner himlens porte. Otto Povisch
lensmand på Frederiksborg, Frantz Lavritzøn sognepræst Olvf Lavritzøn
kirkeværge. Af ilden er jeg flydt Hans Meier har støbt mig år 1649.)

1649 Søborg Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på klokken: ANNO CHRISTI MDCXLIX HELSINGORAE ME
FECIT M. IOHANNES MEYER SVB CASTELLANO CORONEBVRGENSI GENEROSO ET NOBILI D(OMI)NO ARNOLDO DE CULA
ECCLESIAE A|!] HVIVS SEEBVRGENSIS PASTORE D[OMI|NO
IOANNE IOANNIS A ALBVRG1O PROCVRATOR1BVSQI VE] IOANNE
LAVRENTIO ET ANDREA ERASMI LEVIT. 20 CUSTODITE SABBA
THA MEA ET PAVETE AD SANCTVAR1VM MEVM EGO DOMINVS.
(I Kristi år 1649 gjorde mester Hans Meier mig i Helsingør, da den ædle
og velbårne hr. Arent von der Kula var slotsherre på Kronborg, hr. Jens
Jensen [fra| Ålborg sognepræst for denne Søborg kirke og kirkeværger
Jens [Hans] Larsen og Anders Rasmussen. Levit. 20 - dvs. 3. Mosebog
20,30 - I skal holde mine sabbather og frygte for min helligdom. Jeg [er]
Herren).
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1649 Vinderød Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
Tekst på klokken: SOLI DEO GLORIA IN SXCELS1S DEO BVCCINA
DVM VOCAT HÆC CHRISTI GENVS ECCE SONORAM VERBI
QUÆRE TVBAM CÆLIQVIA LIMINA PANDIT OTTO POV1SCH
PRÆCES FRIDERICIBVRG FRANTZ LAVRITZØN SOGNEPRÆST
OLVF LAVRITZØN KIRCHEVERRIS AVS DEN FEYIER BIN ICH GEFLOSEN HANNS MEYER HAT MICH GEGOSSEN ANNO 1649. (Ære
være Gud i det højeste. Se op Kristenfolk, når dette valdhorn lyder. Søg
ordets klingende basun, thi den åbner himlens porte. Otto Povisch lens
mand på Frederiksborg, Frantz Lavritzøn sognepræst Jeppe Villumsen
kirkeværge. Af ilden er jeg flydt Hans Meyer har støbt mig år 1649.) (Der
er nogen usikkerhed om støbemesteren er Hans Meier).

1650 Strø Kirke, Frederiksborg amt, omstøbt
Tekst på klokken: SOLI DEO GLORIA IN EXCELSIS PATRONO
DIOM1JNO POVISCH PASTORE D[OMI|NO N1COLAO FRANCISC1
TUTORE ANDREA CHR1STIERNI CONFECTUM SONUM HUNE
EDO - FESTINATE CITO CUM PULSOR TUBA DEI SUM QVÆRITE
MORTALES REGNA BEATA DEI ME FECIT HANS MEYER 1650. (Ære
være Gud alene i det højeste. Da hr. Povisch var patron, hr. Niels Frand
sen sognepræst, Anders Christensen værge, lader jeg denne fuldendte
klang høre. Iler hastigt, når jeg bliver slået, jeg er Guds basun, søger, 1
dødelige. Guds salige riger. Hans Meier gjorde mig 1650).

1651 Asmindrup (Asmundtorp) Kirke, Skåne, Sverige
Tekst på klokken: WELB. H. KNUD WLFELD TIL SVENDSTORP
KONG. MAIEST. BEFALINGSMAND TIL LANDSCROWE... BEVILN1NG ER DENNE KLOKKE OMSTØBT PAA KIRKENS EGEN BE
KOSTNING ANNO 1654. ME FELIT HANS MEIER (mig støbte Hans
Meier).
1652 Lille Lyngby Kirke, Frcderiksboig amt
Tekst på klokken: ANTE MEVM TEMPVS NVMERABITIS HYBLAS
| FEJL FOR HYEMES’] MILLE ET SEXCENTAS CVM QVINQVAGINTA
DVABVS. ME FECIT HANS MEYER 1652. (Før min tid skal 1 tælle 1000
vintre og sekshundrede med femtio. Mig gjorde Hans Meier 1652).
1654 Sandnes Kirke, Masfjorden Prcstegjeld, Norge
Tekst på klokken: HANS MEYER GJORDE MEG ANNO 1654.
1654 Hofterup (Hofterup) Kirke, Skåne, Sverige
Tekst på klokken: SOLO DEO GLORIA IN EXCELSIS ME FECIT HANS
MEYER ANNO 1654.
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Døbefont støbt af Hans Wulff Entfelder i Helsingør
1604 Gerlev Kirke, Frederiksborg amt
Tekst på døbefonten: HANS WOLF ENDTFELDERGOS MICH.
ANNO D MDCIII1 BLEF DENNE FVND STØBT KIRKEVERGER HER
HANS TAGESEN OC NIELS IENSEN PACIENCIA FERTILIS ARBOR.
(...tålmod er et frugtbart træ).
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Bilag til kapitel 11
Kronborgs skytsbeholdning 1623
En fortegnelse 1623 over Kronborgs skytsbeholdning viser alt skyts småt
og stort: vagtstuen lå i porten ved den lange gang i Ridder-pasteicns
nordre face. (I ler finder man stadig den tilmurede portåbning, dør og
vindue).’05
I Tøjhuset på volden står
1 hel kartove, skyder 56 pund
2 svenske kartover, skyder hver 45 pund
1 wacker, skyder 52 pund
2 halve kartover, skyder 27 pund

På den Store Runddel (kaldes også for Ridder-pasteien Store Runddel kaldes i dag for Frederik 4’s bastion)
2 kar tover, skyder 46 pund
1 kartove, skyder 45 pund
2 Meisiske kartover, skyder hver 40 pund
1 kvart slange, skyder 3 pund
1 metal stenstykke
1 fyrmørscr

Die langkiechen mellem Store Runddel og Konge-pasteien
(Langkigget! må være kurtinen mellem den Store Runddel og Kongepasteien - den der senere hedder Christian 5.s bastion).
2 kartover, hver skyder 45 pund
2 kvart slange, hver skyder 3Vz pund
2 korte jern slanger, hver skyder 8 pund
1 kvart slange, skyder 4 pund
1 lille hollandsk faikonet, skyder 2% pund
4 notslanger, hver skyder 18 pund
1 halv kartove 21 pund
1 halv slange, skyder 9 pund
1 lille hollandsk faikonet 2Vi pund

Die langvehc ved Vagthuset (stue)
(den lange vej ved vagtstuen må være den lange s*formcdc gang)
2 kvart slanger, skyder hver 3Vi pund
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1 kvart slange, skyder 3 pund
1 lille 3 kugle stykke

I det store tårn
2 slanger, hver skyder 8Vz pund
I Streichwehren (stryge-?)
(skytset der har befundet sig i hvælvingen).
3 jern ringstykker i hvælvingen under Store Runddel
7 jern stormstykker under Konge-pasteicn
1 metal stormstykke og
1 jern ringstykke under Bøsseskytter-piistacn
1 metal stormstykke og
1 jern ringstykke under den Lille Runddel

Endnu befinder sig i Tøjhuset på den vold
1 metal pothund
3 metal kilstykker
3 små metal livstykker som skyder med bly
3 metal falkoner
2 jern miekhacken
Endnu står ved artilleriet ved Grønne hof
må være Det grønne tårn som senere kaldes for Kongetårnet. Da der
også er bestykning på den Store Runddel, hvor kongetårnet står, må de
have stået forskudt.
1 mørser skyder 20 pund sten

På Konge-pasteien
(Christian 5. bastion)
1 kartove skyder 45 pund
Lang.............. over for smeden

Langkiechen overfor smeden
1 kartove, skyder 45 pund
1 sangerinde, skyder 27 pund
1 notslange, skyder 18 pund
1 svensk slange. Nattergal 19 pund
2 vundne slanger, hver skyder 30 pund
1 ...........stor kleberbhtd 10 pund
Bøsscskytter-pasteien
(Frederik 3’s bastion)
1 svensk kartove, skyder 44 pund
2 halve kartover, hver skyder 26 pund
til kitpitel /1
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2 trekvarte slanger 14 pund
2 noteslanger, hver skyder 18 pund
2 kvarte slanger, hver skyder 3'/2 pund
1 fem kugle metalstykke
1 metal stenstykke
Langkiechen mellem Bøsseskytter-pasteien og den Lille
Runddel
(Langkiechen Kurtinen mellem Frederik 3.s bastion og Flagbastionen)
1 halv kartove, skyder 27 pund
1 halv kartove, skyder 26 pund
4 kvart slanger, hver skyder 26 pund V/z pund
1 noteslange, skyder 18 pund

Lille Runddel (Flagbastionen)
5 små mørsere
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Personnavneregister
Personnavne registeret omfatter kun hovedteksten og ikke bilagene.

A
Abraham Kruch, tømrer 209
Abram Kempe, læredreng 258
Adam Kræmmer 311
Adam Musel. hammersmed 48, 68, 183, 363
Albert Bartskærcr 270, 271, 338
Albrecht af Bayern, hertug 131
Albrecht Wallenstcin, adelsmand 316
Albridt Cornelisen, Helsingør 312
Ambrosius Sværdfeger 291
Anders Bilde, lensmand i Helsingborg 148,
202,210
Anders Christensen, skipper fra Ebeltoft 109
Anders Christensen, tømrer 78
Anders Dansker, maler og bøsseskytte 73, 74,
129, 288
Anders Haagensen, Helsingborg 312
Anders Jensen Utterup, soldat 269
Anders Kasper, borger i Helsingør 70, 71
Anders Kegcl, æseldriver 81,337
Anders Lauridtzen, tømrer 66
Anders Sørensen Vedels, historiker 132
Andreas Ballbier 359
Andreas Fisker, svend ved Smcltemøllen 81
Andreas Hansen, skriver på Bremcrholm 96
Anna Cathrine, datter af Christian 4. 238
Annacke, datter af Hans Wulff Entfelder 123
Anne, gift med Didrik Piper 267
Antonius Opbergen 304
Arent Benen, Helsingør 298
Axel Gyldenstjerne, lensmand 73

B
Babara Skolemesters 123
Baltzer Bertelsen, tømrer i Helsingør 67, 110

Bartholomeus Haagensen, skriver 44, 48,
202, 203, 204
Bartholomeus Smed 335
Bastian Kraadtzwascher 179
Bastian Kroll, murermester 345, 348
Bastian Lamprcgt, bartskærer 271
Beenfcldt, oberst 331
Bernt Blytækker 73
Bernt Nagclsmit 257
Bertel Schucrtfeyer i København 291
Bodel Andersen, kusk 337
Borchardt Quclkmeyer, rotgieter i Køben
havn 29, 130, 131, 132
Breide Rantzau, statholder i København 320
Broder Jensen, købmand og kræmmer 63,
221
Broer Bager, soldat 284
Bryndel Olufsen, Kalvsund i Norge 311

C
Carl Gustav Wrangel, feltherre 327, 330, 331
Carsten Feldbcrcder, Helsingør 83, 257
Carsten Kock, kræmmer i Helsingør 268
Carsten Kræmmer i Helsingør 123, 125, 230,
296
Casper Bogardt, stenhugger 72
Casper Fincke, hammersmed 56, 68, 100,
177, 178, 180, 207, 229, 230, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 296, 297, 299, 300, 346, 347, 367,
374, 458
Casper Hansen i Helsingør 153, 293
Casper Kesseberrig, vagtmester 299
Casper Maler i Helsingør 67, 297
Casper Mildenitz, skriver og hopmand 47, 60,
71, 72, 73, 90, 94, 228, 256. 267, 268, 291
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Charles Ogier, fransk gesandt 158
Chresten Hansen, smed 62
Christen Hansen, lensmand 202, 297
Christen Madsen, skibstømrermand 269
Christen Mortensen, skriver 43, 44, 47, 48,
200, 204
Christen Nielsen, murermester fra Helsingør
67
Christen Ravensbergh, læredreng 258
Christen Thommesen 204
Christian, den udvalgte prins 239, 297
Christian Fincke, bager 242
Christian Pentz, amtmand i Rendsborg 239
Christian Rumell i Esrum Mølle, kirkeværge i
Esbønderup 183, 190
Christian, søn af Jens Thomsen 45
Christian Thommesen, kansler 373
Christiern Pedersen, født i Helsingør 132
Christina Henriksdatter, gift med Hans Kemmer og Hans Briiggemann 125
Christine Christophersdatter, gift med Jens
Thomsen 45
Christofer Pacsk til Rask 189
Christoffer, arkelimester 297
Christoffer Baars, hammersmed 229, 232
Christoffer Basse, lensmand 174, 202, 203
Christoffer Detlofsen, ertshugger 81
Christoffer Detlofsen, medhjælp ved æselvog
nen 199,338
Christoffer Keigell, svend ved Smeltemøllen
81
Christoffer Schvenck, arkelimester 231
Christoffer Sejermager i Helsingør 242
Christoffer Smid i Hammermøllen 123, 200
Christoffer Suencke, arkelimester 94, 457
Christoffer Ulfeld 325
Christoffer Urne, rentemester 312
Christoffer Valkendorff, hofmester 60
Christoph Treschler den ældre, instrument
mager 144
Christoph Treschler, instrumentmager 144
Claudit, stokkeknægt 300
Claus Billedhugger 181
Claus Jacobsen, hammersmed 67, 246
Claus Petersen, murermester i Helsingør 67
Claus Poulsen, svend ved Smeltemøllcn 81
Claus Ruckhøffvid, borger i Helsingør 70, 71
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Claus Tysk 257
Claus von Dam, rotgieter i København 129,
173
Claus Wildschøtte 297
Clauves Clauvsen skipper fra Embden 109
Corfitz Ulfeldt, rigshofmester 94, 107, 321,
323, 373
Cort Hyttemand, skipper 257
Cristoffer Frutz, læredreng 258

D
David Baldtzersen 324
David Frandzen, læredreng 258
David Lucht, tolder 203, 204, 208, 256, 370
Didrik Piper, isenkræmmer 64, 257, 291
Dirich Anej, mestersvend 61
Dirick Frii, tømrermester 64, 73, 79
Dirick Paaske, læredreng 258
Ditlev Holck, lensmand 60, 70, 72, 263
Dorothea Elisabeth, datter af Christian 4.
347
Dorte Poulsdattcr, gift med Jens Vognsen 44
Douve Didricksen van der Shellingh 298

E
Eleonora Christina, datter af Christian 4. 372
Erich Hansen, murermester 87
Erik Dahlberg, feltingeniør 320
Ernst Augustus Krantz, underarkelimester
273
Ertmand Phillitz, smed 336
Ertmand Wachholtt, tømrer 101, 180
Evert Kandestøbers kvinde, Helsingør 291
Evert Lambersen, skipper af Emden 70

F
Fadder Madsen 202
Falch Olsen, borgmester i Slangerup 185
Fastenowe, klokkestøber 175
Felix Fuchs, rotgieter i København 135, 178,
349
F. Holtzmann, klokkestøber i København
184
Fict (Vitus) Kragen, tømrer 311,312

Frants Hansen, remsnider 311
Francs Rantzau, rigshofmester 238
Frederich Klejnsmed 70
Frederich Redz 180
Frederich Smidt, smed 62, 63
Frederick von der Nienstädt, snedker i Hel
singør 291
Frederik, hertug 97
Frederik Rebslager, Helsingør 311
Frederik Snedker 73
Frederik Urne, lensmand 111, 125, 126, 127,
178, 179, 180, 182, 206, 207, 234, 236, 241,
261, 269, 324, 336, 341, 346, 349, 362

G
Galle Meyer, smedesvend 62
Gert von Halle, murermester 60. 62, 63. 71,
294,299
Godke Abel, skipper fra. Emden 109
Gothart Rande, klejnsmed 61, 63, 73, 215,
295
Gregers Mondtscn, færgemand 109
Gudmand Nielsen, Helsingør 64, 72
Gustav Wrangel, svensk hærfører 182

H
Haman Kock, Helsingør 139
Hans Andersen Oslo, bøsseskytte 269
Hans Anemøllcr (Ohnemøller). tømrerme
ster 50, 177, 180, 242, 322, 323, 324, 363
Hans Barckmann, snedker 261, 349
Hans Bautsen (Bautz), arkelimester 97, 152,
263, 292
Hans Brüggemann, rotgieter 125, 272
Hans de Brøge, snedker 66
Hans de Mildeberigh 289
Hans Ehm, kobbersmed i København 211
Hans Flemming, møntmester 359
Hans, gevaldiger 300
Hans Hatting 90
Hans Jacobsen Schiørt, ingeniør 321
Hans Jensen, slotsfoged 284
Hans Kemmer, rotgieter 13, 75. 106, 123,
125, 126, 127, 136, 138, 147, 153, 158, 159,
161, 169, 174, 175, 177, 179, 183, 186, 187,

189, 191,242, 273, 316, 375, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429
Hans Kierurt, rådmand 204
Hans Kirckmann, arkelimester 263
Hans Kloppstock, tømrer 78, 181, 183
Hans Knieper, tapetvæver 132. 133
Hans Kost, arkelimester i København 140,
144, 147, 153,295
Hans Kridt, tømrermester 106, 199, 289
Hans Meier, rotgieter 48, 127, 128, 138, 139,
169, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189,
242,363
Hans Metzger, sejermager 67, 236
Hans Nielsen, Assens, bøsseskytte 271
Hans Peder Rebslager 172
Hans Pedersen, dreng ved Smeltemøllen 81
Hans Pedersen, Helsingborg 312
Hans Pedersen, Helsingør 71
Hans Remsnider 81
Hans Snedker 63, 221
Hans thor Brøgge, snedker 63
Hans Ulrich, smed på Bremerholm 242
Hans Ulrik Gyldenløve, søn af Christian 4.
182, 183, 185
Hans Ulrikscn Svitser, smed på Bremerholm
237
Hans van Stcenwinkel 304
Hans Vinickc, rotgieter i Helsingør 127
Hans von Andorff, bygmester 70, 71, 72, 273
Hans von Dueden, guldsmed i Helsingør 291
Hans von Pacschen 304, 305, 307
Hans Wulff Entfelder, rotgieter 13, 29, 95,
96, 122, 123, 124, 128, 130, 132, 135, 136,
138, 140, 142, 148, 161, 165, 169, 171, 172,
191, 228, 242, 259, 292, 386, 387, 426, 433
Hans Wulff, hammersmed 61, 72, 73, 221,
228
Han vid Huitfeldt, bjerghauptman 211
Hartvig Qvelkmeyer, rotgieter i København
155
Hedvig Eleonora, svensk dronning 331
Heinrich i Helsingør 335
Hendrich Buben, apoteker 297
Henrich af Braunsweig, hertug 135
Henrich Arkelimester 156
Henrich Hane, lademager 289
Henrich Hansen, æseldriver 338, 339
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Henrik Diincker, smedelaguets oldermand
234
Henrik Huitfeld 325
Henrik Mogensen Rosenvinge 350
Herluf Trolle, adelsmand 57
Herman Arbsøn, rotgieter i Helsingør 125,
127
Herman Dirrechsen, skipper på Norden 109
Herman Hermanscn, smed 62

I
Inger Nielsens 339
Iver Huitfeldt, admiral 164, 165, 366
Iver Petersen, rådmand 234, 235, 236

J
Jacob Dromb, rustvognsvend 340
Jacob Guldsmed, Helsingør 291
Jacob Hansen 73
Jacob Hogenvaldt, bartskærer 271
Jacob Hybertsen i Helsingør 178
Jacob Jørgensen, skomager 63
Jacob Madsen, København 312
Jacob Richert, Hellebarder 295
Jacob Skomager 63, 221
Jacob Ulfcldt, rigskansler 202
Jacob v. Bresslouw 129
Jacob Veber 312
Jacob von Butz, soldat på Kronborg 284
Jacob von Eisen (Aix), kobbersmed i Helsing
borg 209, 210
Jan Smidt, skipper af Bremen 260
Jens Jørgensen, færgemand 139
Jens Korsør 155
Jens Mortensen 65
Jens Nilscn, smed 62
Jens Sørensen, skipper fra Mariager 109
Jens Svendsen 312
Jens Thomsen, skriver 44, 45, 48, 187, 207,
238, 336, 362
Jens Vognsen, skriver 44, 48, 109, 206, 208
Jeppe Jørgensen 289
Jeppe Madsen 98,312
Joachim Luchtstedt, bøssemager 284, 296
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Jochim Achtzenit, kobbersmed 194, 199, 200,
201,202
Jochim Soell, hammersmed 229
Jochum Andersen, smededreng 62
Jochum Schuldt, tømrer 101,180
Jochum Tømmermand 181
Jochum Weffuer, lygtemager 288
Johan Egendorff, København 267
Johan Fegræus, svensk sekretær 344, 346
Johan Fuerhartz i Helsingør 336
Johan Hansen, smed 62
Johan Helling, Helsingør 61
Johan Kloppenborg, kræmmer 298
Johan Kock, købmand i Helsingør 231
Johann Serclaes af Tilly, hærfører 315
Johan Villumsen, sværdfeger 284
Jonas Tolders 284
Jonas von Saltzen, hammersmed 62
Jon Olafsson, forfatter og bøsseskytte 154,
258, 259, 285, 300, 304, 309, 368
Jørgen Bagh, sadelmagermester 181
Jørgen Dressler, bøssemager 125, 258, 288
Jørgen Gyntzel, hammersmed 363
Jørgen Hansen, klokkestøber 189, 190, 191,
458
Jørgen Hinrichsen, læredreng 258
Jørgen Lunge 295
Jørgen Pedersen, København 269
Jørgen Pottemager 73, 81, 129
Jørgen Urne, lensmand 260,261,310,311,313

K
Karel van Krackow, nederlandsk resident 324
Karen Andersdatter, gift med Casper Fincke
242
Karen Throelsdatter Holender, gift med Oluf
Hansen 338,339
Karl 5., kejser 131
Karl Gustav, svensk konge 331
Key Rantzau, lensmand i København 202
Kirstine Munk, Christian 4. ægtefælle 344,
345,346
Klaus Remsnider i Slangerup 185
KnudAagesen 312
Knud Christensen, tømrer 66
Knud Kobbertækker 202

L
Lauridts Sørensen, begsyder 311
Lauridtz Blokmager, bøsseskytte 271
Lauridz Mulle, begsyder 299
Lauritz Christensen, æseldriver 338
Lissebet, datter af Hans Wulff Entfelder 123
Lorens van Steenwinckel, bygmester 374
Lucas Aagessen, læredreng 258
Lyder Jansen, skipper af Bremen 70

M
Mads Humle, skipper 312
Magdalena Sibylla af Sachsen 239
Maren, datter af Jens Thomsen 45
Maren Søfrensdattcr, gift med Claus Jacobsen
246
Margrettc Hendrichsdaatter, gift med Hans
Vinicke 127
Marine Lumborig, gift med Jens Thomsen 45
Martha, datter af Hans Wulff Entfelder 123
Marticn Raickelom, murermester 209
Mathias Aridtzen, skipper fra Emden 109
Mattis Aarends Schredder 267
Michel Nagelsmidt 63, 221
Michel Pottemager 221
Mickel Daleman, bartskærcr 269
Mikkel Seidel, tolder 64
Mogens Gyldenstjerne 348
Mogens Pax, lensmand i Roskilde 202
Mogens Tømmermand i Slangerup 185
Monro, skotsk major 368
Moritz Otte, stenhugger 345
Morten Fincke, klejnsmed 242
Morten Frank, smedesvend 230
Morten Jensen, tolder 71, 79, 129
Morten Otte, murermester 173
Morten Trommeslager 154
Morten von Koin 50
Mouridtz Bogebinder 123

N
Niels Andersen, færgemand 182
Niels Boisen, færgemand 109
Niels Børgesen, skipper fra Kungelf 72
Niels Bøttker Hansen 106

Niels Christensen, bødker i Helsingør 106
Niels Christensen, kusk 270, 338
Niels Erlandsen, brolægger 78
Niels Hansen, fisker 312
Niels Holtz, lademager 148
Niels Madsen i Helsingør 231
Niels Pedersen 181,359
Niels Pedersen, byskriver 200
Niels Pedersen, Helsingør 299
Niels Pedersen, medhjælp ved æselvognen
334,338
Niels Pedersen, vogndriver 336
Niels Poulsen, rustvognsvend 340
Niels Rebslager 63, 150
Niels Roett 73
Niels Smed i Slangerup 185
Niels von Iffuer, smed 62

O
Oluf Degn, kirkeværge i Valby 172
Oluf Glarmester 72
Oluf Haagensen 73
Oluf Hansen, æseldriver 338, 339
Oluf Jensen, bøsseskytte 271
Oluf Kersen, færgemand 71
Oluf Nielsen brolægger i Helsingør 66
Oluf Stipha, skibstømrermand 312
OlufVarn 73
Otte Brahe, adelsmand 57
Otto Siøge, arkelimester 231
Ove Gjedde, admiral 158

P
Peder Bødker 106
Påske Graver 61,62
Påske Tømmermand 60, 61,62, 70, 72, 73
Peder Brahe, adelsmand 57
Peder Erichsen, mestersvend 62
Peder Eriksen, svend ved Smcltemøllen 81
Peder Germandscn, færgemand 81
Peder Hansen, murermester 71
Peder Holst, borger i Helsingør 70, 71
Peder Jacobsen Birch, sognepræst i Uggeløse
185
Peder Jørgensen, vognsvend 311, 337
Pcrseiinavuert^ister
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Peder Maler 232
Peder Mund, lensmand på Frederiksborg 264
Peder Oxe, rigshofmester 370
Peder Pedersen, kongelig majestæts foder
marskal 273
Peder Rebslager 73
Peder Særø, fange 258
Peder Snedker 176
Peder Styremand 72
Peder Svendsen, Helsingør 311,312
Peter Lomme, færgemand 323
Peter, rotgieter 295
Peters Steffen smed i Helsingør 311
Peter Thomissen v. Scheeneboren 299
Pether Pølman, tømrer 66
Philip af Hessen, landsgreve 131
Pouel Voller, glarmester i Helsingør 66
Poul Sørensen af Sorø 109
Povel Smelter 81, 199

T
Tage Andersen Thott, adelsmand 57
Thomas Andersen, sporemager 300
Thomas Nold, hopmand 204, 256
Thomas, søn af Jens Thomsen 45
Thrine Skomager 339
Thue Mortensen, præst i Nykøbing 185
Thyge Snedker 72
Tobiass Kupfer, bjergmester fra Sachsen 211
Tønnes Ottescn, Helsingør 311
Trepchov 289
Tue Jensen, forfatter og slagter i Helsingør
173
Tyge Snedker 70

R
Rasmus Block murermester i Helsingør 66
Rasmus Flogensen af Flensborg 267
Rasmus Glarmester i Helsingør 221
Rasmus Hansen hjulmand, Helsingør 311
Rasmus Skaaning. tømrer 66, 67
Reiner Pasquicr. bøssemager i Helsingborg
299, 300
Rudolf Borchartsen, rotgieter i København
203

V
Valborg Michelsdatter, gift med Hans Wulff
Entfelder 122
Valentin Sverin, hopmand 230, 256, 295
Valentin von Spangenberg, graver 48, 50, 52,
61,62, 80
Vilhelm Andersen, kirkeværge i Uggeløse
185
Villum Mortensen, toldskriver 370

S
Sacheus Lehussen, Helsingør 153, 293
Sivert Grubbe, lensmand 202
Søfren Gulliekey, skipper fra Larvik 72
Sophie Elisabeth, datter af Christian 4. 239
Søren, af Claus Jacobsen 246
Søren Jespersen, murermester 71
Søren Murermester 60
Søren Nielsen 101
Steffen Lautcrsporen, kobbersmed 48, 201,
207
Steffen Timmer, kaptajn 141, 181, 182, 318
Svend Smed i Dragstrup 183
Sylvester Olufsen 312
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u
Ulrik, hertug 97
Unde Norbagh, skibstømrermand 312

W
Willum Aadam, kongelig opvarter 156, 337
Willum Didriksen 71
Willum Sværdfeger 300

z
Zacherias von Ulnitz, plattenslager 257

Ordforklaringer:
Kursiveret:
Enkelte ord i teksten er kursiverede og henviser ril, at en oversættelse ril moderne dansk ikke var
muligt.

Pcngeangivelscr:
I regnskaberne forekommer rigsdaler, speciedaler og kurantdaler samt mark, skilling og ort,
når dertil lægges, at der både nævnes danske og lybske skilling, giver det et ganske ugennem
sigtigt billede. Kronborgs Fæstningsregnskaber angiver som regel ikke arten. Øresundstoldcns
regnskaber er lidt mere oplysende, her regnes i 1600 med lybsk mønt: der går 32 skilling eller
2 mark på en daler. 11611 går der stadig 32 skilling eller 2 mark på en daler, men ved regninger
fra kræmmere og købmænd omregnes ril 37 skilling. 1 1623 regnes en del beløb i kurantdaler
og i sammentællingen omregnes til rigsdaler. I 1632 regnes med 48 skilling lybsk eller 96 skil
ling dansk på en rigsdaler. Det har været uden for denne bogs formål at redegøre for 1600-tallets indviklede pengeangivelser.

Adelburs:
Alen:

Amme, ahm:

Arkel i:
Arkel imester:
Atlask:

Bindingsværk:
Bojerter:

Boldavidt:

Bombasin:

En person der gør tjeneste under en adelsmand eller kongen.
Længdemål: 2 fod (1 dansk alen, siden resolution af 3. jun. 1835 =
0,6277 meter; efter metersystemets indførelse ved lov af 4. maj 1907
ikke længere lovligt mål.
Rumenhed, fra 1698 skulle en ahm være 155 potter, men da en ahm
også var 4 ankre og et anker lig med 39 potter, giver det 156 potter.
Regnet efter 155 potter svarer en ahm til 149,75 liter. 1 praksis har en
ahm måske snarere været 160 potter, da et anker før 1698 var 40 pot
ter. Regner man en ahm lig 160 potter, svarer del ril 154, 56 liter.
Rum til opbevaring af våben.
Chef for artilleriet.
Glinsende tøj, vævet med få og spredte bindinger (dvs.: steder, hvor
kædetrådene går under islættrådene eller omvendt), så al væsentlig
kun det ene sæt tråde ses på retten; især om silketøj vævet på denne
måde.
Konstruktion af sammenføjede tømmerstokke (bindinger) i en mur.
Af hollandsk: boeier, egentlig: fartøj med høj for- og bagstavn, af
hollandsk (op)boeien, gøre rælingen høj ved anbringelse af planker,
mindre fartøj af jagtform.
Lærred, ubleget lærred, fra den franske by Pouldavidc, hvor man
havde specialiseret sig i fremstilling af sejldug.
Se bommesi.

Tykt mønstret bomuldsstof.
Olie presset af oliven; nu især om ringere sorter, der ikke bruges til
madlavning. I en dansk kogebog fra 1648 gives hyppig anvisning på
brugen af bomolie i stedet for smør.
Tømret kasse med sten, der bygges under vand hvorpå bropælene
anbringes.
Urent kobber.
Vægtenhed. Et centner var oprindelig lig med 112 pund. Med en
pundvægt på 496 gram, har et centner på 112 pund været 55.552 kg.
Atlaskvævet, (rigt) mønstret stof (oprindelig af silke, dernæst også af
uld, hør og bomuld).
Fordybning til formen foran en støbeovn.
To på kanonrøret anbragte bøjler, formet som delfiner, ved tovværk
fastgjort i bøjlerne, kan kanonen hæves under affuteringen og brin
ges på plads i laden.
Planker.
Mønstret knop på kanonens stødbund (bagstykke).
Den øverste del af kanonløbet, som under støbningen holdes centre
ret i formen ved en indpasset ring omkring enden af kernstangen.
Tagsten fra Emden området.
Den flade der ligger mellem to (lodrette) vægstolper i en bindings
værksbygning.
Den mindste størrelse af forladekanoner, tysk: falkonett; fra italiensk:
falconetto.
Længdemål (egentlig så langt man kan spænde med armene) ca.
188,4 cm.
Kampesten, natursten, marksten.
Fane.
Købstadsinddeling i middelalderen. Helsingør inddeltes i fire dele.
Længdeenhed, svarende til ca. 31 cm, to fod udgjorde en alen, en fod
deltes i 12 tommer af 12 linjer af 12 skrupler.
Flaskefoder, hylster som omslutter en ting, foderal.
Raffineret (fint) kobber.
Tyske købmænd i Bergen.
Fra tysk gefreiter, af freien, befri; egentlig: soldat, som er fri for at stå
skildvagt.
Bruges her om den menige soldat.
Fastsat pengesum eller naturalværdi, der (en gang for alle eller til
visse tider) udrededes til gengæld for en ydelse eller et gode af en
eller anden art.
Understøttelse kan være i form af mindre pengebeløb som ydes af
lavet eller lavsbrødrene.
Støbehus (støberi), ordet Giethus bruges ikke i regnskaberne.
Underofficer ved et regiment, der førte tilsyn med fanger og delin
kventer.
Muråbning i kirketårnene, hvor igennem klokkernes klang kan hø
res.

Bommesi:
Bomolie:

Brokiste, brokar:

Bürcn-kobber:
Centner:

Damask:
Damgrube, damkule:
Delfiner:

Dæler:
Druen:
Dødhovedet:
Emder tagsten:
Fag:

Falkonetter:
Favn:

Feldsten:
Fenicke:
Fjerding:
Fod, sko:

Foder:
Gar-kobber:
Garper:
Gefreiter:

Gemene soldat:
Genant:

Geschenk:
Gethus:
Gevaldier:
Glamhuller:
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Ordfiv kitninger:

Grænsejern:
Gullandssten:
Hamp:

Harelim:
Hellebard:
Hemmelighed:
Hoflancn:

Hopmand:
Hunskot:
Hylse:

Hyssing:
Hævetøj:
Håndklove
Hårdug:
Jernfang:

Kaffa:
Kaliberstok:
Kalkslager:
Kartekkc:
Kartove:

Kernstang:
Kid-kobber:
Klokkestol:
Konterfej:
Kordeler:

Kranzeisen:
Krejere:
Krøkkehængsler:
Kvarter:
Kvitehavstolden:

En tynd jernring, som anbragtes på kernstangen under støbningen
for at holde kanonen på rette plads, ringen var af vredet stangjern.
Sten fra Gotland.
Basttrævlerne af hampeplantens stængel, der tilberedes og bruges til
fremstilling af rebslagerarbejde, sejldug, lærred, også til spindemateriale.
Lim, haregelatine er et rent naturprodukt.
Hug- og stødvåben, hvis lange træskaft ender i et spydblad, ved hvis
rod der er anbragt et økseblad.
Kloset, toilet.
Var en militærafdeling, der var knyttet til hoffet som livvagt og
lignende, bestående af de ved hoffet ansatte militære, eller af kongen
lejede soldater (se Historisk Tidsskrift 11, side 45).
Egentlig samme ord som hauptmand, høvedsmand.
Et vævet stof.
Hud eller hinde, hvormed noget er omgivet, hylster, kappe (af me
tal), der omslutter (enden af) en tap, (skrue)bolt og lignende.
Tynd line, slået af tre (tjærede) hampegarn.
Kran på ruller, især anvendt til ophejsning af kanoner og klokker.
Håndjern.
Åbent vævet tøj af (hestehale) -hår, som især bruges til betræk eller
sigtedug.
Fællesbetegnelse for ting, redskaber af jern, jerntøj, værktøj og gen
stande.
En art mønstret fløjl.
Målestok til bestemmelse af skytsets kaliber.
Arbejder, der knuser kalken og rører den sammen med sand (ler) og
vand.
Et vævet stof (silke).
25-pundig kanon (% i forhold til de største (100-pundige) kanoner),
egentlig om en i 16. århundrede (og senere) brugt kortere metalkanon (modsat: Slange) af forskellig kaliber, især om de større fra
20-pundigc og op efter.
En stærk, lidt konisk smedet jernstang, hvorover kanonløbet forme
des i formler, så kanonløbets hulrum dannedes.
Kcdelkobbcr, til kedler og finere kobberarbejder.
Det træstillads i kirketårne hvori klokkerne hænger.
Portræt, billede.
Betegnelse for de reb der i antal af 3 til 4 bruges til sammensnoning
af reb, tove og trosser.
Se grænsejern.
Et mindre fartøj med 3 master (master og stænger i eet stykke træ),
især brugt i Østersøen.
Krumme (bøjede) hængsler
Her som længdemål, en kvart alen: 6 tommer.
Den danske konge havde forsøgt at forbyde sejlads omkring Finmarken "Kongens Strømme". Resultatet blev en aftale mellem de
Ordforklan

|

445

søfarende stormagter om en told, som skulle betales i Vardø ved
Bussesundet. Fra 1593 til 1620 var Kvitchavstolden en årlig indtægt i
lensregnskaberne for Vardøhus.
Fint krudt til geværer.
Underlag for kanoner, feltlader til lands, skibslader til søs.
Skovllignendc redskab (i alm. af kobber), hvormed krudtet, når dette
er løst (ikke i kardus), fyldes i (eller udtages af) en kanon.
Stok hvormed krudtet presses ned i kanonen.
En fæsters årlige afgift.
Olie fra Lissabon.
Vægtenhed, der svarer til ca. 8 kg.
Vægtenhed, et pund var 32 lod. Med en pundvægt på 496 gram er et
lod 15,5 gram.
Stok (med et håndtag i den ene og en jerngaffel, klemme i den anden
ende), v. hj. af hvilken lunten fastholdtes under kanonens affyring.
Skibskapacitets-, rum eller vægtmål. En læst var dog alt i ak omtrent
udtryk for samme skibsrum uafhængig af til hvilken vareart der er
tale om. Efter 1672 var en læst kul 18 tønder.
Uldent stof.
Som mønt blev marken udmøntet 1506 i Hamburg og Lübeck I
Danmark fulgte Frederik 1. hurtigt efter. Mønten anvendtes helt frem
til Chr. 9.
Det øverste på en kirkeklokke, beslag hvori den hænger.
Den 29. september.
Lukket kongebrev udstedt gennem Danske Kancelli.
Udhamret kobber. Kedelkobber.
Korte og meget svære kanoner, afskyder sin kugle i meget høj vinkel,
anvendes som belcjringsskyts.
Møbel i form af en (arm)stol med en under sædet anbragt beholder,
brugt som kloset.
Kl. 3 eftermiddag, den niende time, regnet fra kl. 6 morgen.
Opfeje egentlig håndværker, som polerer, pudser sværd.
En fjerdedel af en mønt, dog er ordets brug forskellig, og kan betyde
20 Skilling.
Jern i klumper.
Klæde fra Osnabrück.
Vægtenhed.
En tallcrkenformct jernpladc, anbragt på kanonløbet som prydelse,
idel pannen var indramning for et billede.
Bastion.
Retningsbestemt sprængværk, bruges til sprængning af fæstnings
værker.
Den 1. maj.
Kanon.
Lang (spids) stok.
Soldat, landsknægt af det tunge fodfolk bevæbnet med en lang pik.

Kørnerkrudt:
Lade:
Ladesku fle:
Ladestok:
Landgilde:
Lisabonolie:
Lispund:
Lod:

Luntestok:
Læst (last):

Makei:
Mark:

Marne:
Mikkelsdag:
Missive:
Molden-kobber:
Morser, morter:

Natstol:

Non:
Opfeyet:
Ort:

Osmundjern:
Ossenbrøgst:
Otting:
Panne:
Pastei:
Petarder:
Philipi Jacobidag:
Piece:
Pike:
Pikener:
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OrJfivkldnnget:

Pinke:

Plattenslager:
Pligtkarl:
Pot:
Prise:
Profos:

Regimentsstykker:
Rigsdaler:

Rode:

Rosenobel:

Rotgieter:
Ru-kobber:
Rømmenål:

Saien:
Sanden:
Sardug:
Sayes, saien:
Schere:

Sejerværk:
Sindal:
Sinde:
Skilling:

Skippund:
Skuder:

Skytslade:

Betegnelse for ældre skibstype; især om letbyggct tremastet skib
(spec.: handelsskib) med spidst afløbende agterparti og i reglen med
latinersejl.
Harnisksmed, kobbersmed.
Arbcjdskarl, arbejdsmand.
Mål for flydende varer, ca. 1 liter (i officielt sprog afskaffet ved meter
systemets indførelse).
Skib opbragt af krigsførende magt.
Højtstående befalingsmand i landsknægthærene, som navnlig skulle
sørge for disciplinens opretholdelse, for straffes eksekution m. m.
Forholdsvis lette kanoner.
Dansk mønt for - daler og reichdalcr. Selv om navnet ikke stod på
mønten, brugtes det officielt i 1600 og 1700-tallet og først under Chr.
7 optrådte værdiangivelsen på mønten som Rigsdaler.
Længdeenhed, dog også som arealenhed for jord som betød det kva
drat, hvis sider var 6 eller 8 sjællandske alen. I 1698 fastsattes en rode
til 5 alen (10 fod) svarende til 314 cm. Tidligere havde man regnet 6
sjællandske alen på en rode.
Den engelske nobel, der efter 1465 (under Edward IV) fik tilføjet
en fcmbladet rose (husets Yorks symbol) på den afbillede skibsside.
I centrum på reversen fandtes også en rose. Mønten gjaldt for ti
shillings havde vægten 7.776 g. Rosenoblen blev efterlignet i Neder
landene og var langt op i tiden så populær, at vægtlodder til denne
mønttype fandtes i større møntvægtsæt til slutningen af 1600-årene.
Fra tysk: rohtgieszcr, person der støber rødt metal.
Urent kobber.
Tyndt nålelignende metalredskab til rensning (oprømning) af et
borehul.
Fint uldstof.
To nu nedrevne karréer øst for Allégade (Klostergade) i Helsingør.
Groft stof, halvt uld, halvt hør.
Fint uldstof.
En stor smedet saks, hvormed kobbersmeden skærer det udhamrede
tagkobber i passende stykker.
Urværk.
Et silkestof.
Om tid, i udtryk for et enkelt eller gentaget tidspunkt, en enkelt eller
gentagen lejlighed.
Skandinavisk møntenhed. Ligesom shilling og schilling er af samme
afstamning rent ordmæssigt. I Danmark er den første skilling præget
under Christoffer af Bayern. Skillingen blev brugt helt frem til 1874
ved overgangen til krone- øremønten.
Vægtenhed, der svarer til ca. 159 kg. (20 lispund).
Et mindre fartøj, som regel drevet frem af sejl eller lille koffardifartøj,
der går i indenrigs- og Østersøfart, og hvis skipper ofte driver små
handel.
Se styklade

|

447

Vægtenheden pund, således som den brugtes ved vejning med skål
vægte; den alm. vægtenhed pund er ca. Vz kg. (i Sverige lidt mindre).
Lang kanon, navnlig anvendt i 1500-1600-årerne.
Groft krudt til kanoner.
Kort.
Jern i cylindriske stænger til smedjen.
Brænde.
Stillads.
Bæger (krus) af ler, glas, træ, tin, sølv, et drikkekar som er lige vidt
oven og neden.
Spand.
Stykke (af klæde).
Underlag for skyts, også kaldet: lade.
Kanoner.
Del af hammer, løftes til slag, idet den løftende kraft virker på svan
sen, væk fra hovedet.
Håndværker, som polerer, pudser sværd; håndvåben, eller håndvær
ker, som forsyner kårde- og sværdklinger med fæster; også fabrikant
og forhandler af sidevåben.
Redskab (ladestok) (med en træ- eller metalkolbe i den ene ende og
ofte med en visker i den anden ende), der anvendes til at sætte et
projektil på plads i en kanon.
Sætteklods monteret for enden af et kraftigt reb.
Beslag.
Skab på fod med smårum og skuffer.
Et atlask-stof eller uldfføjl.
Antagelig høj vandpost.
Antalmål, er 12 stk.
Kobberplader til kobbertage.
Se tækkekobber.
Hus til opbevaring af krigsmatericl.
En der fører tilsyn med vandledninger.
Skellettct i kanonmodcllen, kunne være en skibsmast hvorom kano
nen byggedes.
Aksel.
Redskab, bestående af en stang hvis ene ende bærer en med børster
forsynet kolbe til rensning af kanonløb.
Den 1. maj.
Fra tysk, håndværkerlavsordning med særlige skikke, optagelsescere
monier.

Skålpund, pund:

Slange:
Slangekrudt:
Stakket:
Stangjern:
Slived:
Stilling:
Stob:

Strippe:
Stufte:
Styklade:
Stykker:
Svanshammer:
Sværdfeger:

Sætter:

Tavlforsætter:
Tiste:
Tresor, tresur:
Trips:
Turm:
Tylt, tylvt:
Tækkekobber:
Tækkeplader:
Tøjhus:
Vandkigger:
Velbom:
Velle:
Visker:
Voldborgdag:
Zünftig:
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Ordforklaringer:

Illustrationer:
s. 15

S.
s.
s.
s.
s.

16
18
20
22
24, 194, 217

s. 26
S. 26-27, 30, 196,
263,334
S. 32
S. 49
s. 50
s. 53, 104
S. 58
s. 63
s. 68-69
s. 75
s. 79
s. 22, 80, 115, 325

s.
s.
s.
s.
s.

86
98, 99
100
101
108

s. 112
s. 113
S. 116-117
s. 133
s. 142
s. 146
S. 149, 179, 225,261,
281,305,327,328-329

Det Kongelige Bibliotek. SEPTENTRIONALIV REGIO NUM SVETIÆ GOTHIÆ NORVEGIÆ DANIÆ, Gerad de Lodes kort fra 1593
Ravnetryk s. 42 Kongens rejse til det ytterste nord
Det kongelige Bibliotek samt Helsingør Bymuseum
Vardø Museum
Riksarkivet. Krigsarkiv, detalje fra Fæsiningskort 1685, Stockholm
Det Kongelige Bibliotek. Kobberstik 1611 af Jan Dircksen efter Johan
nes van Wijks maleri. København. Danmarks hovedstad og yderst
berømte havn, detaljer
Kort og Matrikelstyrelsen
Helsingør Bymuseum , Braun og Hogenberg: Civitates orbis
lerrarum (Verdens byer) hele kortet samt detaljer
Helsingør Bymuseum. Kort tegnet af Lars Bjørn Madsen.
Rosenborg
Privat eje
Kort og Matrikelstyrelsen. Fæsiningskort 1685
Rigsarkivet
Dansk Søfarts Historie. Bd. 2 1588-1720 s 56
Helsingør Bymuseum, PH. Resens Atlas danicus Helsingør 1660.
Det Kongelige Bibliotek
Hammcrmøllens Arkiv, Hellebæk
Riksarkivet. Krigsarkivet. Fæstningskort 1685. Stockholm, detaljer og
hele kortet
Tysk stik fra 1600tallet
Gaspar Monge: Description de 1 / Art de Fabriquer les Canons
Corneille - Havard, Fonderie de Cloches
Frederiksborgmuseet
Georg Haas. Bærum Jernværk i Norge 1790’erne. Akvatinte. Efter
maleri af C.A. Lorentzen, detalje
Helsingør Bymuseum
Nasjonalbiblioteket. Oslo
Helsingør Bymuseum
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
Rosenborg
Jan Nørgaard, Fotografi
Samuel Pufendorf: De rebus a Carolo Gustavo gestis. Nürnberg
1696, planche 85 samt detalje. Detaljer af planchen 85 viser svenske
soldater under bombardementet og belejringen af Kronborg i 1658.

Illus' ral isnet:
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s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

154
174
197
201
209
210
223
246
249
250
257
259
265
268
271
296
298
307
310

s.
s.
s.
s.
s.

313
316
319
330
345

Motiverne illustrerer forskellige skyts typer og deres lader samt dag
liglivet og krigssituationen for den ”gemene soldat”.
Frcderiksborgmuseet
Ørum Kirkes konfirmander
Frederiksborgmuseet
Helsingør Bymuseum maleri J. Rach og H. Egeberg
Tøjhusmuseet
Skanderborg Museum
Vannuccio Biringuccios Pirotechnia 1558
Kirkeværge Søren Bo Jensen
Hammermøllcns Arkiv, Hellebæk
Frede riksborgmuseet
Frederiksborgmuseet
Nederlandsk instruktionsbog i våbenbrug fra 1616
Lars Hoffmann Barfod m.fl. 1992 s. 93
Frederiksborgmuseet
Helsingør Bymuseum
Rigsarkivet
Frederiksborgmuseet
Træsnit fra 1500 tallet af Erhard Schoen.
Samuel Pufendorf: De rebus a Carolo Gustavo gestis. Nürnberg 1696.
Planche 84. La Pointes stik af Helsingør 1658.
Det Kongelige Bibliotek
Frederiksborgmuseet
Riksarkivet. Krigsarkivet. Stockholm
Frederiksborgmuseet
Helsingør Bymuseum, detalje fra Cornelis Vroom Helsingørs red
ca. 1620
Frederiksborgmuseet (kopi)
Kort og Matrikelstyrelsen
Hammermøllens Arkiv. Hellebæk
Anders Møller Nielsen
Privateje
Nationalmuseets Bevaringsafdeling/Anders Ekstrøm Løkkegaard

s. 348
s. 354
s. 361
s. 367
s. 371
s. 374
S. 34,36,51.76, 77.
82, 102, 110, 139, 140,
243,306,317, 365
Alle bogens øvrige
fotooptagclser:
Vignetter:

Lone Hvass

Torben Bill-Jcssen
I sidste halvdel af bogen under bilagene er brugt vignetter hentet
som detaljer fra Junckers 7. Håndskrift, Ole Mortensøn: Renæs
sancens fartøjer 1995 saml fæstningskort 1685.
Rosenborg
Gavnø Slot

Forsiden
Bagsiden
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Kilder
Rigsarkivet
Christian 4. breve.
Frederik Urnes kopibog 1628-1641.
Helsingør Byens Skattebog 1630.
Helsingørs byes mandtall offuer grundschatt anno 1645, no. 3.
Helsingørs Byes mantall paa dend taxerede bycschat 1656. no.7.
Indkomne breve vedr. fiskerierne på Københavns m.fl. amter 1683-1719, Rentekammeret,
Danske Afdeling.
Kronborg Len Lensregnskaber 1595-1597 og 1633-1634.
Københavns Tøjhusregnskaber 1592-1610.
Mandtall offuer Helsingørs Borgere och indbyggeres kopschatt 1645, no. 5.
Regnskaber for Kronborgs Kobbermølle, Gethus og Hammermølle 1600-1619.
Regnskaber for Kronborgs Kobbermølle, Gethus og Hammermøllc 1619-1633.
Regnskaber for Kronborgs Kobbermølle, Gethus og Hammermølle 1633-1640.
Øresundstoldregnskab 1576-1642, mærket ENB Verdenskulturarvslisten.

Landsarkiverfor Sjælland
Esbønderup Kirkes regnskabsbøger 1579-1785, Esbønderup-Nødebo pastorat.
Helsingør Byfoged: Diverse skifter fra 1571-1674, Retsbetjente i Frederiksborg amt.
Set. Mariæ sogns kirkebog 1637-1732.
Skt. Olai Kirkes Jordebog 1579-1604.
Skt. Olai Kirkes regnskabsprotokol 1648-1649.
Uggeløsc kirkes regnskabsbøger 1604-1716, Lynge-Uggeløse pastorat.
Valby kirkes regnskabsbøger 1583-1780, Helsinge-Valby pastorat.

Øvrige
Beselins 3. håndskrift, ca. 1746, Tøjhusmuseet.
Junckers 7. håndskrift, ca. 1794, Tøjhusmuseet.
Kirkeklokker i Sverige, Nationalmuseet hist, og topografisk arkiv.
Petersen, Laurits Arkiv, Helsingør Kommunes Museer.
Danmarks kirker Fredensborg amt, udgivet af National Museet. Helsingør S. Marie Kirke,
Karmelitternes kirke og Hospitalskirkc, Helsingør Domkirke og S. Olai Kirke.
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