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Frederiksborg Slotskirkes organister

I HEN VED 200 ÅR

Fra at være en ubetydelig skolelærerbestilling er organist embedet ved 
Frederiksborg Slotskirke blevet et af landets mest eftertragtede

Frederiksborg Slotskirke er bygget 
I6OO-I62O og blev taget i brug 
I617 af Christian den Fjerde som 
kongehusets private kapel. Kirken 
har siden Christian den Fjerdes tid 
desuden fungeret som sognekirke 
for Hillerød, og kun sjældent har 
den været anvendt til royale begiven
heder.

Efter enevældens indførelse i 
I66O blev Frederiksborg Slotskirke 
brugt til salvingskirke for de ene
vældige konger. Undtaget er Chri
stian den Syvendes salving i 1767, 
som foregik i København. Den før
ste kongesalving fandt sted den 7» 
juni I67I - det var Christian den 
Femtes, medens den sidste var Chri
stian den Ottendes, den 28. juni 
I84O. Men med folkestyrets ind
førelse i 1849 ophørte denne tradi
tion.

Den seneste kongelige begiven
hed i Slotskirken var prins Joachim 
og prinsesse Alexandras vielse den 
l8. november 1995, men som kon
gelig bryllupskirke bærer Slotskir
ken ingen egentlig tradition. Kun to 
gange tidligere har der været konge
ligt bryllup: den 8. juli 1752, da 
Frederik den Femte blev gift med 
sin anden hustru, Juliane Marie af 
Braunschweig-Wolfenbüttel, og 

knap 100 år efter, den 7♦ august 
I85O, da Frederik den Syvende i 
hemmelighed lod sig vie til venstre 
hånd til grevinde Danner, født 
Louise Christine Rasmussen, tid
ligere danserinde og modehandler
ske.

Frederiksborg Slotskirke, som 
er en del af det nu statsejede slot, 
indtager af flere grunde en særstil
ling. For det første benyttes den 
af menigheden som sognekirke. 
For det andet fik Det National
historiske Museum, som hører 
under Carlsbergfondet, som er pri
vatejet, efter sit indtog på hoved
slottet i I884 fremvisningsretten 
af Slotskirken, hvilket havde sor
teret under slotsforvalteren som 
statens stedlige repræsentant. En
delig har kirkens galleri siden 1693 
været overdraget Ordenskapitlet 
som ridderkapel, og her hænger sta
dig Elefantriddernes og de senest 
udnævnte Storkorsriddere af Dan
nebrogordenens skjolde. På galle
riet står også Christian den Fjer
des verdensberømte Compenius- 
orgel, og adgang til begge dele sker 
gennem museet.

Hvad angår kirkebetjeningen, 
var stillingen som organist ved 
Slotskirken i begyndelsen af 18OO-

Fva

HolM'Nielsen
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tallet knyttet til skolelærerembedet 
i Slotssognet (Nyhuse), således at 
læreren foruden at undervise bør
nene skulle spille til gudstjene
sterne. På samme måde var hvervet 
som kantor, dvs. ledelsen af kirke
sangen, en del af sanglærerembedet 
ved Hillerød Borgerskole.

Andreas Møller
I I806 blev den 26-årige Andreas 
Nielsen Møller ansat som lærer ved 
skolen i Nyhuse. Han var født den 
6. juni I78O i Asdal ved Hjørring 
og blev ansat umiddelbart efter at 
være dimitteret med I. karakter fra 
Blågård Seminarium. I 1820 blev 
han beskikket til også at være orga
nist for Hillerøds menighed, hvil
ket gav ham 40 rdl. af hoflkassen om 
året. Desuden modtog han renterne 
af et nyoprettet legat.1

Andreas Møller havde ry som 
både en glimrende lærer og organist. 
Han var dog ikke lige afholdt af alle. 
Provsten, G. J. Brøndsted, brød sig 
ikke om ham, mens biskop J. P. 
Mynster, som kom på visitats, godt 
kunne lide ham, selvom han syn
tes, at Møller måske nok kunne 
være lidt af en kværulant, fordi han 
ofte følte sig gået for nær.2

Andreas Møller var som ung ini
tiativrig, og for at skærpe folks in
teresse for kirkemusik dannede han 
et kor, hvis medlemmer var rekrut
teret blandt borgerskabet, som sang 
vekselsang og 4-stemmige koraler 
ved særlig festlige gudstjenester. 
Koret medvirkede desuden ved flere 
koncerter uden for kirken.

Andreas Møller gav også privat 
musikundervisning, og blandt hans 
elever var en kort overgang den se
nere så kendte komponist, Andreas 
Peter Berggreen, der som 9-årig kom 
i huset hos sin morfar, distriktslæge 
Andreas Lynge, som boede på slot
tet. Andreas Møller skulle lære ham 
at spille på fløjte, men tilstod op
rigtigt, at han kun havde lidt erfa
ring og derfor ville undervise ham i 
grundbegreberne uden betaling. 
Drengen havde en lærebog med seks 
lette fløjtestykker, og fik det første 
stykke for, men da han mødte til 
næste lektion, kunne han dem alle 
seks. Møller mente derfor, at hans 
begavede elev nok kunne klare sig 
selv.3

Som ældre fik Andreas Møller 
tilsyneladende problemer med hø
relsen, og biskop Mynster noterede 
ved visitatsen i 1847» »passer Sko
len, men er affældig og tunghør«.4

Andreas Møller spillede fortsat 
i kirken, og - skønt ikke hoforganist 
- sad han ved orglet til hoffets pri
vate altergange, og da Frederik den 
Syvende og grevinde Danner blev 
formælet.5 *

Men efter nytårsgudstjenesten 
den 4* januar 1852 kunne man i Fre
deriksborg Amts-Tidende læse et 
indlæg af en kirkegænger, som un
der mærket »X.Y.« bl.a. skrev: 
»[D]et var baade Synd og Skam at 
høre Orgelspillet i Slotskirken paa 
den Dag. Næsten ingen af Psal- 
merne bleve spillede i Takt, og i et 
af Versene fik man endda en Tilgift 
til liden Fornøielse for Publicum. 
Skulde det ikke snart være paa Ti- 

Pa venstre side 
ses Slotskirkens 
indre mod orglet. 
Det oprindelige 
orgel, bygget af 
Johan Lorent^ i 
1617, gik til 
under branden i 
1859, men da 
man byggede det 
nye Marcussen- 
orgel 1863-64 pa 
det gamle orgels 
plads, blev orglets 
facade mod 
kirkerummet stort 
set en kopi af 
Lorentzfacaden. 
Facaden fra 1864 
blev genanvendt, 
da Andersenorglet 
blev bygget i 1972. 
Foto: Lokalhistorisk 
Arkiv.
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den, at den gamle Organist, der al
deles mangler Hørelsen, blev erstat
tet af en yngre Mand, der forstod 
at behandle det smukke Orgel, saa- 
ledes at det kunde tjene til Opbyg
gelse for Menigheden?« Med »Til
giften« mente han det mislykkede 
forsøg på at synge en af salmerne 
4-stemmigt.

I et svar i avisen den 17* januar 
tog Andreas Møller til genmæle og 
undskyldte sig bl.a. med, at han 
havde svært ved at følgeTned i, hvad 
der foregik i kirkerummet - korsan
gerne var den dag blevet flyttet til 
den anden ende af kirken» Han 
havde desuden gennem årene erfa
ret, at orgelledsagelse til flerstem
mig sang altid havde resulteret i 
»Misstemning«, og det var ikke org
lets skyld! Og han tilføjede: »Den 
gode Hensigt at fremme Psalme- 
sangs Almindelighed i Menigheden, 
troer jeg bedst opnaaes ved at ar
beide for eenstemmig Sangs Frem
me, og at overlade de øvrige Stem
mer til Orgelet.« Måske lå der i 
denne bemærkning et hib til kirkens 
præst, Johannes Galskjøt, og kan
tor Hans Erslev,6 der som mange 
andre ønskede, at i hvert fald kors
varene blev flerstemmige, hvilket 
fremgår af et indlæg i Frederiks
borg Amts-Tidende den 10. februar 
1852.

Problemet var, skriver de, at ele
verne på de offentlige skoler ifølge 
loven var forpligtede til at synge i 
kirken ved gudstjenesterne. Men 
det havde altid været svært at få dem 
til at møde op. Det kunne selvføl
gelig løses ved tvang og bøder, men 

de mente ikke, at det var måden at 
opbygge et kor på. For at menig
hedssangen kunne blive velklin
gende og kraftig, var det derfor nød
vendigt at danne et kor af stabile, 
gode og veltrænede stemmer. De 
foreslog derfor, at man ansatte mel
lem 12 og 15 børn, udvalgt af 
menighedernes skoler, og som 
skulle undervises af kantor Erslev. 
De skulle så hver have ca. 4 tdl. om 
året for at synge i kirken. På den 
måde skaffede Erslev sig også et løn
tillæg.

Det lykkedes at indsamle 165 
rdl. til koret, hvoraf de 50 rdl. var 
skænket af Frederik den Syvende og 
grevinde Danner.7 Den 15-årige Ju
liane Jensen, der var datter af grave
ren ved byens kirkegård, blev ansat 
som forsanger. Hun havde sunget i 
kirken, siden hun var 12 år, og var 
ansat i næsten 50 år.8

Om det var polemikken, der tog 
livet af den gamle organist, vides 
ikke, men Andreas Møller døde den 
9* november samme år, 72 år gam
mel.

Eftertiden glemte ham dog ikke. 
I 1848 havde han oprettet et legat 
til fordel for børn ved Nyhuse 
Skole, som skulle tilfalde de to 
drenge og to piger, der havde årets 
bedste eksamenskarakterer, dog 
med den klausul, at midlerne skulle 
tilfalde hans husbestyrerinde, Ma
ren Jørgensen, så længe hun var 
ugift. Hun forblev ugift og oppe
bar legatet til sin død som 87-årig i 
1892.9 Legatet eksisterede helt frem 
til 1987, hvor det blev sammenlagt 
med andre, mindre legater. Andreas 
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Møller har desuden lagt navn til 
Møllersvej, som ligger bag skolen 
mellem Løngangsgade og Frej as vej.

Med hensyn til oprettelsen af et 
professionelt kor viste det sig at være 
en rigtig disposition. Grevinde 
Danner, som gik meget op i kirke
sangen og flere gange overværede 
prøverne i kirken, skriver i sin dag
bog I. påskedag, den 27* marts 
I853** »Det glæder mig ret, at jeg 
har kunnet forandre og fremme San
gen, jeg var ret tilfreds idag; Canta
ten blev ret godt udført og Børnene 
havde forberedt sig særdeles me-

Niels Jensen Møller
Andreas Møllers efterfølger i embe
det var hans plejesøn, som i flere år 
havde assisteret ham. Allerede ved 
visitatsen i 1838 blev skolens gode 
tilstand tilskrevet hans indsats.11

Niels Jensen Møller var født den 
21. maj I82I i Nødebo. Navnet 
Møller havde han taget efter sin ple
jefar. Han kom på Jonstrup Semi
narium og blev dimitteret i 1843 
med I. karakter. Den 19* maj 185 3, 
et halvt år efter Andreas Møllers 
død, blev Niels Jensen Møller for
melt ansat som lærer ved skolen.12

Det skulle dog vise sig, at han 
slet ikke levede op til forventnin
gerne. Han var i virkeligheden mere 
interesseret i sine heste og sin gård 
ved Harløsevej end i at passe sit 
embede. Han var en dårlig lærer, 
dertil nærmest umusikalsk, og hans 
orgelspil i Slotskirken var under al 
kritik, fremgår det af flere udsagn.13

Den 17* december 1859 brænd
te Frederiksborg Slot. Kirkefløjen 
blev delvist reddet, men Christian 
den Fjerdes store orgel brændte.

Hillerød var nu uden kirke. 
Audienshuset, som ligger mellem 
Kongefløjen og Fadeburslængen, 
var ikke blevet berørt af branden, så 
indtil kirken blev genindviet den 28. 
august 1864, blev gudstjenesterne 
afholdt i Audiensalen. Den var hyg
gelig, men meget trang. Her blev 
digteren Jens Christian Hostrup i 
I862 indsat som slots- og sogne
præst. Han var glad for rummet og 
syntes, det passede bedre til almin
delig jævn borgerlig gudstjeneste 
end Slotskirken, der var velegnet til 
mere spektakulære fyrstelige op
tog.14

Niels Jensen Møller gjorde sig 
gennem årene skyldig i en del for
sømmelser. Han fik mange advars
ler af skolekommissionen, men lige 
meget hjalp det, så det endte med, 
at han som 52-årig blev afskediget 
den I. februar 1873* Han lagde sag 
an mod Kirke- og Undervisnings
ministeriet, og det lykkedes ham 
ved Landsoverrettens dom af 23* 
oktober 1876 at blive tilkendt pen
sion. Han bosatte sig på sin gård i 
Tjæreby og flyttede senere til Kar
lebo Overdrev.15

Det var en lettelse for både skole 
og kirke, at Niels Jensen Møller nu 
var ude af billedet. Men det viste 
sig, at hans efterfølger slet ikke 
kunne spille orgel, og det ærgrede i 
den grad slotsforvalteren, Harald 
Hammelev, som havde ansvaret for 
kirkerummet og dets funktion, at
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Joseph Glaser 
som aldre.
Fotografi: 

L. Hartmann. 
Det Kongelige

Bibliotek.

han skrev til Indenrigsministeriet og 
foreslog, at man simpelthen adskil
te lærer- og organistfunktionen, 
hvilket blev imødekommet.16

På grund af det utilfredsstillende 
orgelspil havde Hostrup arrangeret, 
at komponisten, cand. phil. Joseph 
Glæser, der var flyttet til Hillerød i 
I867 for at virke som musiklærer, 
efterhånden overtog orgelspillet ved 
gudstjenesterne, i begyndelsen dog 
uden løn. Med Glæser fik orgelpi
ben bogstavelig talt err anden lyd. 
Han var ikke organist, men kunne 
spille salmérne fra bladet, og i præ- 
og postludier viste han, at han me
strede orglet.17

Joseph Glæser
Joseph August Eduard Friedrich 
Glæser var født den II. november 
I835 i Berlin som søn af kompo
nisten, den senere hofkapelmester 
ved Det Kongelige Teater i Køben
havn, Franz Joseph Glæser. Han 
blev student i 1854 og studerede 
nogle år både jura og teologi, men 
det var musikken, han ville. Han 
havde fået klaverundervisning som 
barn, og faderen tog sig af teori
undervisningen og vejledte ham i 
komposition.

Efter en studierejse i 1857 til 
bl.a. Berlin og Dresden levede han i 
en årrække som musiklærer. I 1865 
fik han et legat og rejste til Paris og 
Wien, og da han kom tilbage, slog 
han sig ned i Hillerød.

Joseph Glæser blev ansat ved 
Slotskirken i efteråret 187 3. Der blev 
udarbejdet en instruks, og af den 

fremgår det bl.a., at det var forbudt 
at undervise elever på orglet. Blev 
der undtagelsesvis givet tilladelse til, 
at andre fik lov til at benytte orglet 
-det kunne være en fremmed organist, 
der ønskede at give koncert - skulle 
Glæser selv være til stede og straks 
indberette, hvis orglet ikke var fuld
stændig i orden efter brugen. Des
uden var han forpligtet til mindst 
en gang om ugen selv at stemme 
trompet og basunstemmerne, en 
kompetence, der krævedes fremover 
for at få ansættelse ved kirken.

De 40 rdl., som hof- og senere 
statskassen hidtil havde betalt til 
organistens løn, blev nu udbetalt til 
Glæser med 10 rdl. i kvartalet, hvil
ket svarede til 20 kr. Beløbet inklu
derede også lønnen til bælgtræde- 
ren, som han selv skulle skaffe. Ef
terhånden steg beløbet til 1.000 kr. 
årligt. Heraf bidrog Hillerød Kom
mune med 300 kr., Slotssognet 
med 200 kr., Indenrigsministeriet 
med 400 kr., mens indtægten for 
bryllupper og andre kirkelige hand
linger beløb sig til ca. 100 kr. Der
udover fik han undertiden et beløb 
af Christian den Fjerdes Blok, som 
Overhofmarskallatet rådede over. 
Det var ikke løn, men faldt ind un
der velgørenhed. Fra I. oktober 
I88I fik han tillige en fribolig på 
slottet, på I. sal i Kancellibyg
ningens nordende.18 Familien Glæ
ser havde hidtil boet i Bagergården 
i Slotsgade.

Glæser var meget afholdt og 
skabte et levende musikliv i byen. 
Foruden at undervise i klaver diri
gerede han en overgang Frederiks
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borg Sangforening og uddannede 
vederlagsfrit enkelte af korets bed
ste stemmen Han arrangerede en del 
koncerter, hvortil han fik assistance 
både af kunstnere fra Det Konge
lige Teater og byens egne kræfter.

Som komponist var Glæser me
get produktiv, og der kom ca. 300 
kompositioner fra hans hånd, bl.a. 
balletmusik til en af Bournonvilles 
hyppigst opførte balletter, FjÆRNT 
fra Danmark fra i860, et orato
rium, klaverstykker til undervis
ningsbrug og orkestermusik. Stør
steparten af hans kompositioner er 
dog sange, hvoraf mange blev fol
keeje, f.eks. »Droslen slog i Skov 
sin klare Trille« fra 1861. Sammen 
med Hostrup skrev han sangen 
»Høje Nord, Friheds Hjem«, som 
blev opført under studentermødet 
i Kristiania 1869, og som i samti
den fik status af fædrelandssang. 
Glæser og Hostrup skrev flere ting 
sammen, og i lokal sammenhæng 
kan nævnes de to sange, som blev 
afsunget ved afsløringen af mindes
mærket for Frederik den Syvendes 
statue på Torvet den 6. oktober 
I88O. Om samarbejdet med Glæser 
skriver Hostrup iøvrigt: »Han støt
tede med sit Talent min Virksom
hed for den almindelige Folkeop
lysning.«19

På Hostrups foranledning kom
ponerede Glæser mange nye salme
melodier, som straks fandt vej til 
kirken og blev lært under gudstje
nesten. Kendtest er »Har Hånd Du 
lagt på Herrens Plov« fra I88O, der 
som den eneste af Glæsers salme
melodier er optaget i Den danske 

Koralbog, som er den autoriserede 
melodibog til Den danske Salme
bog. Hans sidste komposition var 
salmen »Midt igennem nød og 
fare«, som er skrevet på opfordring 
i vinteren 1889-90 trods alvorlig 
sygdom, som gav ham voldsomme 
hovedsmerter.20

Joseph Glæser døde den 29* sep
tember 1891, men havde allerede 
fra februar måned været ude af 
stand til at varetage sine forpligtel
ser. Hans afskedssalme i kirken 
blev - uden at han var klar over, at 
det var sidste gang, han spillede - 
»Kirken den er et gammelt hus, står 
om end tårnene falde«. Slots- og 
sognepræst B. Paludan-Müller for
tæller derom: »saa højtidsfuldt og 
festligt spillede han, men saa lang
somt, at vi undredes derover og 
tænkte, om det var hans Sygdoms 
Skyld. Men da, som han siden 
sagde, havde hans Sjæl fortabt sig i 
de hellige Ord og Toner, han glemte 
os, som skulde synge, han spillede 
alene for Gud og for sig selv og 
udgød sit Hjærte for ham.«21

Hans 20-årige datter Elisabeth 
havde vikarieret for ham under hans 
sygdom. Det var i det moderne 
gennembruds tid, hvor et nyt syn 
på kvindens virke i det offentlige 
rum og ret til egen indtjening vandt 
frem, og slotsforvalter Hammelev, 
der var en frisindet mand, foreslog 
umiddelbart efter Glæsers død In
denrigsministeriet, at hun blev kon
stitueret i embedet, indtil man 
havde fundet en mere permanent 
løsning.22 Dermed skrev Elisabeth 
Glæser sig ind i Slotskirkens histo-



C. C. Brandt, 
Fotografi

rie som kirkens første kvindelige 
organist. Der skulle derefter gå mere 
end IOO år, før man igen ansatte en 
kvinde - som assistent.

Elisabeth Glæser
Elisabeth Glæser, født den 10. ja
nuar I87I, var den næstældste af 
Joseph Glæsers fire børn. Fra hun 
var I6 til hun var 18 år, blev hun 
uddannet hos Nathalie Zahle i Kø
benhavn, hvorefter hun rejste til 
Næstved og ernærede sig som pri
vatlærerinde et par år, men da fade
ren blev syg, flyttede hun hjem til 
Hillerød.

Hvad angår hendes musikalske 
dannelse, havde hun lært af sin far 
ved gennem årene at følge ham, når 
han spillede i kirken, men egentlig 
musikundervisning begyndte hun 
faktisk først at tage efter hans død, 
hos henholdsvis koncertmester Fre
derik Rung, søn af komponisten 
Henrik Rung, og J. G. Matthison- 
Hansen, som var organist i Trinita
tis Kirke.23

Elisabeth Glæser blev efterføl
gende i 1895 ansat som lærer ved 
den nystartede Marie Mørks Skole. 
Senere underviste hun i sang og kla
ver. I I903 blev hun gift med ad
junkt, cand. mag. Hannibal Aa. E. 
Arntzen Bricka, som var søn af over
lærer ved Frederiksborg lærde Skole, 
Georg Stephan Bricka, som har lagt 
navn til Brickasvej. Samme år blev 
Hannibal Bricka ansat som inspek
tør ved Marselisborg Skole. Senere 
blev han adjunkt ved Gi. Hellerup 
Gymnasium.

Carl Brandt
I et forsøg på at sikre et højt musi
kalsk niveau fremover havde slots
forvalter Hammelev, som tidligere 
nævnt, henvendt sig til Indenrigs
ministeriet umiddelbart efter Glæ
sers død og rådet til, at man kun 
ansatte fuldt uddannede musikere i 
embedet. Han skrev bl.a.: »Da det 
høje Ministerium betaler den væ
sentligste Del af Organistens Løn, 
tør det vel haabes at Højsamme ta
ger Embedets Besættelse i Haand, 
saa at Orglet ikke falder i Dilettant 
Hænder, eller at der vendes tilbage 
til den Tilstand der forefandtes 
I872 da jeg tiltraadte her.«24

Indenrigsministeriet havde da al
lerede besluttet, at organistembedet 
nu skulle sortere under stiftsøvrig
heden. Den I. maj 1892 blev den 
28-årige lærer i klaver og orgel samt 
musikteori Carl Brandt ansat som 
organist ved Slotskirken.

Carl Christian Brandt var født i 
København den 6. november 1864* 
Han havde studeret hos professor 
Johan Henrik Nebelong i Køben
havn og hos organist Høpfner i 
Dresden og haft sin orgeldebut den 
12. januar 1886 i Johanneskirken 
på Nørrebro, hvor Nebelong var or
ganist. Carl Brandt vikarierede ef
terfølgende i en årrække for både 
ham og J. P. E. Hartmann ved Kø
benhavns Domkirke.25

Organiststillingen ved Slotskir
ken var som en del af skolelærer
embedet blevet aflønnet med et fast 
honorar, men på grund af sin dyg
tighed havde Glæser efterhånden 
fået store personlige tillæg. Der var 
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derfor stor diskussion mellem Hil
lerød Byråd og Slotssognets sogne
råd om, hvorledes lønnen fremover 
skulle fordeles mellem dem» Det 
endte med, at Hillerød Kommune 
betalte 300 kr. om året, Frederiks
borg Slotssogn I40 kr. - hvilket var 
60 kr. mindre end det, Glæser havde 
fået - Indenrigsministeriet 4OO kr., 
mens renten af det Møllerske legat 
udgjorde 24 kr. Derudover fik han 
6 kr. for et bryllup og 4 kr. for en 
dåb. I modsætning til sin forgænger 
fik Carl Brandt ikke tjenestebolig på 
slottet, men lejede sig ind, først i 
Slotsgade 9 og fra I904 i »Det hvide 
Palæ«, Møllestræde II.

Brandt havde ligesom Glæser 
privatelever ved siden af embedet, 
men i de første år kun i klaver, fordi 
kirkens orgel som nævnt ikke måtte 
anvendes til uddannelse af elever. 
Først i oktober 1898 gav Sjællands 
Stiftsøvrighed tilladelse til, at der 
kunne undervises på orglet, men ele
verne måtte ikke bruge det som 
øvelsesinstrument.

Brandt overtog ledelsen af Frede
riksborg Sangforening efter Glæser, 
og i I902 blev han ansat som sang
lærer ved Frederiksborg Statsskole. 
Derudover var han fagligt aktiv som 
redaktionssekretær og kasserer i 
Dansk Organist & Kantorforening, 
stiftet i I885, og af og til skrev han 
også musikanmeldelser i Frederiks
borg Amts Avis.

COMPENIUSORGLET

Det mest bemærkelsesværdige initia
tiv i Brandts embedstid var istand

sættelsen af Compeniusorglet. Org
let, der var bygget i 1610 af Esaias 
Compenius og var en gave til Chri
stian den Fjerde fra svogeren, her
tugen af Braunschweig, stod oprin
delig på galleriet i Slotskirken. Se
nere blev det placeret i riddersalen, 
men på et tidspunkt blev det over
flyttet til Frederiksberg Slot. Der
ved undgik det at blive flammernes 
bytte ved branden i 1859» I 1868 
kom det imidlertid tilbage til Fre
deriksborg, hvor det atter blev stil
let i kirken, på galleriet over alteret.

Slotsforvalter Hammelev havde 
gennem årene bemærket, at der var 
stor interesse for orglet blandt ken
dere. Den franske konsul i Helsing-

Compeniusorglet, 
som var en gave 
til Christian den 
Fjerde fra svoge
ren, hertugen af 
Braunschweig, er 
hygget 1610 af 
Esaias Compe
nius, som selv 
kom til Hillerød 
for at stille det op 
i 1617. Han 
døde, medens han 
var her Foto: 
Lokalhistorisk 
Arkiv.



ør, C» M. Philbert, som også var ud
dannet orgeltekniker og i Frankrig 
blev betragtet som en yderst kom
petent orgelkender, skrev i 1891 en 
artikel, hvori han beskrev det gamle 
orgel som »et kunstnerisk Kleno
die af stor Skønhed, særlig værdi
fuldt fordi det er et af de rigeste, 
ejendommeligste og mest ægte, kort 
sagt, et af de betydningsfuldeste 
Monumenter om Orgelbygningen 
i Begyndelsen af det 17* Aarhund- 
rede.«26 Det fik Hammfclev til i be
gyndelsen af maj 1894 at skrive til 
statens magtfulde bygningsin
spektør, professor Ferdinand Mel- 
dahl, for at bede ham udvirke, at 
det sjældne instrument blev sat i en 
stand, der harmonerede med dets 
store værdi. Det vigtigste var at få 
genskabt orglets originale klang, og 
han pointerede, at hvis projektet blev 
udsat, kunne det blive vanskeligt at 
finde en sagkyndig.27

Restaureringsarbejdet blev ud
ført af firmaet A. Cavaillé-Coll i 
Paris i sommeren 1895, og det tog 
to mand over fire måneder at ud
føre opgaven.

Som bygningsinspektør varetog 
Meldahl statens interesser, men han 
var samtidig formand for Frederiks- 
borgmuseets bestyrelse, hvilket 
skabte en interessekonflikt. Skønt 
Compeniusorglet ikke direkte havde 
noget med museet at gøre - det til
hørte staten - så betragtede Meldahl 
det som en museumssag, og det 
lykkedes ham under voldsom pro
test fra slotsforvalteren at overtale 
Indenrigsministeriet til, at tilsynet 
med orglet - stik mod tidligere 

praksis - overgik fra slotsforvalteren 
til museets konservator, Vilhelm 
Hoick, som fandt det ganske uri
meligt. Hoick fik simpelthen på
læg om ikke at udlevere nøglerne til 
Hammelev.

Også tilsynet med klokkespillet, 
som var skænket af brygger J. C. Ja
cobsen og begyndte at fungere i 
I89I - her skulle organisten spille 
på klokkespillets klaviatur - blev 
overdraget til Hoick, og først i 
I927, da han havde forladt museet, 
overgik tilsynet igen formelt til sta
ten, således at*slotsforvaltningen og 
slotsorganisten tog sig af henholsvis 
klokkespillet og Compeniusorg
let.28

Meldahls disposition vedrørende 
Compeniusorglet viste sig at være 
både uhensigtsmæssig og fordy
rende. Den 27* maj 1896, mindre 
end et år efter restaureringen, måtte 
Hoick skrive til Meldahl og med
dele, at en prøve havde vist, at Com
peniusorglet allerede havde mistet 
meget af stemningen, og at det i den 
grad trængte til at blive benyttet. 
Ellers ville både penge og arbejde, 
der var brugt på at sætte det i stand, 
være spildt. Orglet blev atter stemt 
og gået efter, og der blev truffet af
tale med orgelbyggerfirmaet A. H. 
Busch & Sønner om at overtage 
orglets vedligeholdelse og stemning 
mod et årligt vederlag på I80 kr. 
Carb Brandt blev endvidere anmo
det om at holde øje med det og 
spille på det mindst en gang om 
ugen, en vedligeholdelsespraksis 
der senere mundede ud i de offent
lige demonstrationskoncerter, som 
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nu finder sted hver torsdag efter
middag året rundt for Frederiks- 
borgmuseets gæster»

Søndag den II. maj 1902 spil
lede Carl Brandt for første gang på 
Compeniusorglet ved en offentlig 
koncert. Ved koncerten medvirkede 
også koncertsangerinden Thora Kel
ler, kgl. kapelmusiker Axel Gade og 
domkantor i Roskilde, V. Jæh- 
nigen. Det var en stor begivenhed, 
og folk strømmede til. Der kom 
over 700 mennesker, og Brandt fik 
stor ros for arrangementet, hvor der 
blev spillet og sunget musik fra for
skellige epoker. »Med to idylliske 
Stemningsbilleder, Buxtehudes Præ
ludium og navnlig César Francks 
Andantino, viste Koncertgiveren, 
hvor smukt han behandler det in
teressante historiske Orgel.«29

På daværende tidspunkt blev der 
kun afholdt ganske få koncerter i 
kirken, men efterhånden skabtes der 
traditioner omkring mærkedage. I 
1908 arrangerede man f.eks. for 
første gang en julekoncert, hvis for
mål, som nu, var at samle penge ind 
til juleuddelingen i sognene, og den 
II. februar 1909, som var 250-års- 
dagen for Stormen på København, 
blev der afholdt en mindegudstjene
ste i kirken, og Carl Brandt havde 
til lejligheden komponeret et stort 
præludium, som vakte megen op
mærksomhed.30

Frederiksborg Slot var som be
kendt et yndet udflugtsmål, også 
for kongefamilien, som ofte kom 
kørende med deres gæster fra Fre
densborg. Brandt fortæller efter et 
kongebesøg den 22. juni 1922, hvor

En spekulativ 
Jens Laumann 
fotograferet 
foran Compe
niusorglet 1953. 
Lokalhistorisk 
Arkiv.

han spillede på Compeniusorglet 
for det italienske kongepar og Chri
stian den Tiende, at det den dag var 
ligesom, når Christian den Niende 
besøgte slottet. Når han kom kø
rende ind i den indre slotsgård, rej
ste han sig altid op og sagde til ku
sken: »Til Kirken først!« i modsæt
ning til kejser Wilhelm, der styrede 
lige over slotsgården til museet.31

I januar 1923 måtte Brandt op
give undervisningen på Statsskolen 
på grund af svagelighed. Skønt syg
dommen oftedagde ham hindrin
ger i vejen, fortsatte han som orga
nist, men døde den 12. januar 
I926, kun 62 år gammel.

Jens Laumann
Det var en cadeau til Carl Brandt, 
at en af hans elever blev hans efter
følger, og Jens Laumanns vej til kir
kens to orgler var højst usædvanlig.

Jens Jacobsen Laumann var født 
5* februar I89O i Ølby og kom i
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Jens Laumann 
giver koncert pa 

Compeniusorglet 
l j. maj 1961.
Lokalhistorisk 

Arkiv.

I904 til Hillerød for at begynde 
som kontorlærling på Frederiksborg 
Amtstue, som dengang havde til 
huse i Slotsherrens Hus. Hans fore
satte, amtsforvalter Lauritz Rothe, 
var en fremragende pianist og vika
rierede af og til for Carl Brandt i 
Slotskirken. Det gjorde så stort ind
tryk på den unge Laumann, at han 
begyndte at tage undervisning hos 
Brandt, og kun 17 år gammel spil
lede han første gang til tjeneste i 
Slotskirken. Samme år fik han over
draget hvervet som organist ved 
kirkesalen i det gamle Hillerød Ho
spital i Grønnegade, som var et an
neks til Slotskirken. Det var på da
værende tidspunkt en stiftelse for 
ældre damer, og der blev afholdt 
gudstjeneste en gang om måneden.

Samtidig med arbejdet på Amt
stuen, begyndte Laumann at ud
danne sig på Københavns Organist
skole hos Ludvig Birkedal-Barfod, 
og herfra tog han eksamen 1909*32

Jens Laumann blev ansat den I. 
april I926 som organist og kantor 
ved Slotskirken efter at have været 
Brandts vikar i 19 år. På Amtstuen 
var han i mellemtiden avanceret til 
fuldmægtig, et arbejde, han nu fra
trådte. I I94I blev han imidlertid 
overtalt til at vende tilbage i en pe
riode. Hans skiftende chefer havde 
selvfølgelig fuld forståelse for hans 
musikalske opgaver og gav ham den 
frihed, der var nødvendig for at løse 
dem.

Laumann forsøgte at løfte den 
musikalske arv efter Carl Brandt og

14



brugte gennem hele livet hans har
monier og registreringer. Han kal
dte sig »en uforbederlig romantiker« 
med slet skjult hentydning til kom
ponisten Thomas Laub og salme
sangsreformen, som bl.a. gik imod 
den »kirkelige romance«, som var 
en meloditradition, der var opstået 
med Grundtvigs salmer. Laumann 
kunne ikke forstå, hvorfor man ikke 
kunne bruge de salmemelodier, man 
havde, og som kirkegængerne kend
te og helst ville synge: »Jeg har al
tid ment, at både præst og organist 
skal være menighedens tjenere«, 
udtalte han, »også når det gælder 
salmesangen.«30 Den danske Ko
ralbog, som udkom første gang i 
1954, viser hovedlinierne i vor tids 
kirkelige sang, og her er Laubs me
lodier rigt repræsentet. Et eksem
pel på den nye salmestil ses i sal
men »Midt igennem nød og fare«, 
som oprindelig blev skrevet til me
lodi af Joseph Glæser. Den er opta
get i Koralbogen, men med Laubs 
melodi.

Laumann arrangerede gennem 
årene mange koncerter. Han fort
satte traditionen med julekoncerter, 
og ligesom sine forgængere ind
forskrev han ofte tidens store kunst
nere som solister. Han dirigerede 
gennem årene flere forskellige kor, 
både blandede og rene herrekor, som 
han også gjorde brug af i koncert
sammenhæng.

Han har skrevet to bøger om kir
kens orgler. Orgelerne i Frederiks
borg Slotskirke er fra 1947, efter 
at Marcussenorglet blev udvidet 
med et 3. manual, et initiativ, der 

udgik fra Laumann. Han var på det 
tidspunkt formand for menigheds
rådet, og arbejdet blev udført for 
privat indsamlede midler, fordi In
denrigsministeriet ikke ville betale. 
Første gang man kunne høre det 
»nye« orgel var ved gudstjenesten 
den 4- oktober 1944, mens den 
officielle indvielseskoncert fandt 
sted den 29* oktober. Bogen om 
COMPENIUS-ORGELET I FREDERIKS

BORG Slotskirke udkom i 1955*
Søndag den 22. november 1953 

gik Laumann af som menigheds
rådsformand, og samme dag fejrede 
man installationen af elektrisk lys i 
Slotskirken ved en koncert kl. 17* 
Forud var gået næsten 50 års for
handlinger. Tidligere havde kun al
teromgivelserne været oplyst, og det 
betød, at man ofte måtte synge 
udenad, fordi den nødtørftige be
lysning gjorde det næsten umuligt 
at læse i salmebøgerne.31 Det elek
triske lys skabte helt nye perspek
tiver. Søndagsgudstjenesterne, der 
hidtil var blevet afholdt kl. 14, blev 
flyttet til kl. 17, hvorved kirken 
kunne være åben for museums
gæster hele søndag eftermiddag. Og 
det blev nu muligt at arrangere aften
koncerter.

Laumann havde i øvrigt et usæd
vanlig godt forhold til kongehuset, 
og den musikelskende konge, Fre
derik den Niende, der jævnligt kom 
i Slotskirken med følge, benådede 
ham med et ridderkors. Ved et mid
dagsselskab på Fredensborg Slot 
trak kongen ham simpelthen til side 
og satte personlig ordenen på hans 
bryst.
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Laumann gik af i 1961. Egent
lig skulle han være gået året før, men 
han havde så svært ved at slippe org
lerne, at menighedsrådet gav ham 
lov til at fortsætte som fridagsvikar 
for hans efterfølger. Dette varede 
dog kun kort, fordi det blev for svært 
for ham ikke mere at være herre i 
eget hus. Men han fortsatte med at 
spille og havde i sit otium vikaria
ter af kortere og længere varighed 
mange forskellige steder. Jens Lau
mann døde den 14* december 
1965.

Per Kynne Frandsen
Jens Laumanns afløser var Per 
Kynne Frandsen, som blev ansat 
den I. juli 1961. Han kom fra en 
stilling som organist i Fredensborg 
Slotskirke og Asminderød Kirke, 
hvor han var ansat i årene fra 1958- 
61.

Per Kynne Frandsen er født den 
11, april 1932 i København, og som 
barn boede han i Hillerød, hvor han 
også begyndte sin skolegang i 
Nyhuse Skole. Men da han var 9 
år, flyttede familien til Thisted.

Han er uddannet organist og 
kantor fra Musikkonservatoriet i 
Arhus 1955-56, som elev af Aksel 
Andersen og Georg Fjelrad. Han fik 
stilling i Gjesing Kirke, og inden sin 
orgeldebut i I960 studerede han 
hos Gaston Litaize i Paris. I 1961 
tog han musikpædagogisk eksamen 
i orgel fra Musikkonservatoriet i 
København.

Ud over en omfattende koncert
virksomhed har Kynne Frandsen 

indtil 1995 undervist ved både Lø
gumkloster og Sjællands Kirkemu
sikskole, ligesom han har afholdt 
seminarer om orgelmusik og orgel- 
bygning.

Han har været bestyrelsesmed
lem i Dansk Organist- og Kantor 
Samfund 1965-70, og hans store 
interesse for orglets kulturhistorie 
bidrog i 1970 til oprettelsen af Det 
Danske Orgelselskab, som han var 
medstifter af, og hvis formål var at 
stoppe kassationen af gamle orgler. 
Derudover har han indspillet en 
række grammofonplader og cd’er.

I Laumanns embedsperiode be
stod kirkekoret af 4 damestemmer, 
men Kynne Frandsen oprettede et 
drengekor, som første gang sang til 
højmessen påskedag 1962. Dren
gekoret sang fast til højmesserne, 
medens de øvrige tjenester blev va
retaget af et voksenkor, som bestod 
af 2 herre- og 5 damestemmer.

Drengekoret eksisterede i 5 år, 
men måtte opgives, fordi det var 
meget svært at forpligte drengene, 
ikke mindst på fridage og i ferierne. 
I stedet blev voksenkoret opnorme
ret til 10, fordelt på 4 herrestemmer 
- heraf skulle én være korassistent 
og lede koret ved gudstjenester og 
koncerter - samt 6 damestemmer.

I 1963 stiftede Per Kynne Frand
sen Frederiksborg Kammerkor, som 
var en udløber af kirkekoret, og hvis 
leder han var indtil 1981, ogi 1968 
tog han initiativet til sommerkon
certerne med kunstnere fra både 
ind- og udland.

Frem til maj 2002, hvor Kynne 
Frandsen gik af, er der sket en række 
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væsentlige tiltag vedrørende kirkens 
orgler. I 1972 fik kirken et nyt og 
større orgel, bygget af Poul Gerhard 
Andersen. Orglet, som nu benyttes 
til gudstjenesterne, har 38 stemmer 
i modsætning til det romantiske 
Marcussenorgel fra 1864, som har 
25, og som er Danmarks største og 
bedste af Marcussenfirmaets meget 
få bevarede orgler fra l8OO-tallet. 
Det er nu restaureret og har plads 
på pulpituret bag Andersenorglet. 
Derfor har Slotskirken i dag to hi
storiske orgler. Compeniusorglet er 
i løbet af 1980 erne blevet restau
reret både indvendig og udvendig, 
så det i dag fremstår som oprinde- 
ligt.

Ulla Handler
Allerede i 1961, da Per Kynne 
Frandsen tiltrådte organiststillingen, 
var arbejdsbyrden stor, og med nye 
initiativer blev det simpelthen nød
vendigt at ansætte en assistent. For 
at blive assisterende slotsorganist 
krævedes der, at man havde taget 
den præliminære orgelprøve, dvs. 
den lille organisteksamen. Den før
ste organistassistent var Finn Evald, 
som blev ansat i 1965. Han efter
fulgtes af Martin Hjalmar Nielsen 
i 1970, Knud-Erik Jensen i 1971, 
Erik Kure i 1976, Bent Laursen i 
1981 og Lone Ekstrand i 1984, 
som var konstitueret i 8 år.3 3 Hun 
blev i 1992 afløst af Ulla Handler, 
som er kirkens første fuldt uddan
nede organistassistent. Til forskel 
fra sine forgængere skulle Ulla 
Handler ud over at alternere ved kir

Per Kynne 
Frandsen ved 
Mareussenorglet, 
som han sørgede 
for blev bevaret, 
da kirken fik nyt 
orgel i 1972. 
Fotografi: 
Lars Skov

kelige handlinger og koncerter va
retage oprettelsen af et børne- og 
ungdomskor samt diverse korskole
hold.

Ulla Handler Petersen er født 
den 7. december 1963 i Varde. Hun 
tog præliminær orgelprøve fra Vest
jysk Musikkonservatorium i Es
bjerg i 1987 og kirkemusikalsk di
plomeksamen samme sted 1991. 
Før hun kom til Slotskirken, var 
hun vikar ved Set. Nicolai Kirke i 
Holbæk I99I-92.

Ulla Handler underviser også, 
ligesom hun afholder koncerter 
over hele landet. Hun spiller al slags 
orgelmusik, men er meget optaget 
af den østeuropæiske avantgarde
musik, som giver mulighed for et 
helt særligt udtryk.

Sven-Ingvart Mikkelsen
Som et kuriosum kan det nævnes, 
at Ulla Handler er elev af Slots
kirkens nye organist, Sven-Ingvart
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Ulla Handler.

Mikkelsen, som blev ansat den I. 
juli 2002. Han interesserer sig som 
flere af sine forgængere især for den 
romantiske musik, både den dan
ske, tyske og franske.

Sven-Ingvart Mikkelsen, født 
den U. februar 1955 i Grindsted, 
er vokset op i Skjern og tog tidligt 
den præliminære orgelprøve. Alle
rede mens han gik i gymnasiet, 
havde han en stilling ved Stauning 
Kirke. Han kom på Musikkonser
vatoriet i Esbjerg og varelev af dom
organist i Haderslev Svend Prip. 
Han tog diplomeksamen i 1979, og 
samme år blev han organist ved Si
mon Peters Kirke i Kolding. Side
løbende fortsatte han i solistklassen 
på Musikkonservatoriet i Køben
havn, hvorfra han fik sin orgeldebut 
i 1982 som elev af Grethe Krogh. 
Fra I99I har han været organist ved 
Løgumkloster Kirke.

Sven-Ingvart Mikkelsen har 
foretaget videregående studier i 
Wien og i Paris, hos bl.a. Marie- 
Claire Alain. Han har undervist ved 
konservatoriet i Esbjerg 1985-94 og 
afholdt kurser både i og uden for 
Danmark. En omfattende kon
certvirksomhed som både organist 
og korleder i ind- og udland har tid
ligere ført ham som gæstesolist til 
Frederiksborg Slotskirke - og han 
har indspillet flere cd’er. Desuden 
har han været bestyrelsesmedlem i 
Dansk Organist- og Kantor Sam
fund I99O-93.

Han har netop overtaget ledel
sen af Frederiksborg Kammerkor, 
som han skal føre frem til 40-års 
jubilæet i 2003.

Sven-Ingvart 
Mikkelsen.
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Hen ved 200 år
I sin form præsenterer Frederiks
borg Slotskirke det ypperste, en 
fyrstekirke fra renæssancen kan 
fremvise i Danmark, hvilket naurlig- 
vis forpligter. Desuden har det ver
denskendte Compeniusorgel gen
nem årene trukket konger og dron
ninger, fyrster, statsmænd, kunst
nere, musikstuderende og turister til 
Slotskirken.

I 1800-tallet havde kirken én or
ganist, ét orgel og ét kor, og det dre
jede, sig primært om at spille til 
gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger. Begravelser foregik som 
nu fra kapellerne. Compeniusorglet, 
som blev sat i stand i slutningen af 
århundredet, blev som nævnt først 
taget i brug som koncertinstrument 
efter 1900.

Igennem årene har de skiftende 
organister sat deres personlige præg 
på embedet og grundlagt traditio
ner, som er videreført til i dag sam
tidig med, at nye initiativer er ble
vet taget.

I dag råder kirken over to orga
nister, tre orgler fra hver sin tidsal
der, samt to kor af høj standard, 
hvilket giver organisten optimale vil
kår. Under henvisning til de man
ge koncerter og det stadig voksende 
musikalske arbejde og det dermed 
forbundne ansvar, har organisten 
gennem årene fået forskellige løn
tillæg, som efterfølgende er konver
teret til en højere lønrammemæssig 
indplacering. Ved forhandlinger 
med Kirkeministeriet er stillingen 
for nogle år siden blev ligestillet med 
organiststillinger ved landets dom-



kirker* Fra at være et ubetydeligt bi
job til den lokale skolelærerbestilling 
er organistembedet i løbet af 200 år 

blevet et af landets mest prestige
fyldte og bedst betalte, kun over
gået af Domkirkens i København.
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afholdes lørdag den 9* november i Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek, 

Christiansgade I, hvor der vil være åbent fra 1030-14-00. Kom og hjælp arkivet med 
at identificere mennesker og lokaliteter på fotos.

Hillerød i malerkunsten

Lokalhistorisk Forening planlægger i november-december 2003 en udstilling af malerier med 
Hillerød-motiver. Det foregår i vandrehallen på Hillerød Bibliotek i Christiansgade. Derfor 
har foreningen brug for at låne malerier og akvareller, som naturligvis vil være forsikrede. 
Interesserede kan henvende sig til Margrethe Krogh, tlf. 48 26 72 32 eller 48 20 19 74, e-mail: 
mak@hillerod.dk eller til Asger Berg/Eva Holm-Nielsen, tlf. 48 26 46 89, e-mail: 
asger.berg@ofir.dk. I første omgang skal billederne fotograferes og registreres.

Udsigt fra stutmesterboligens t. sal, 1843. Kunstner ubekendt.
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