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Det publicerende 
museum
Med udgivelsen af Bastionernes Helsingør, skre
vet af Lone Hvass, er serien Rundt i det gamle Hel
singør endelig komplet. I hvert fald er de 13 an
noncerede bind nu udkommet, således at en vir
kelig god julegave nu er sikret. Serien er udgivet 
af Nordisk Forlag, men er skrevet, redigeret og 
lay-out'et af museernes Kenno Pedersen, Lone 
Hvass og Lars Bjørn Madsen - sagt i al beskeden
hed. Og det er ikke fordi museerne har tænkt sig 
at hvile en stund på laurbærrene af den grund. 
Tværtimod. Vi er ved at lægge sidste hånd på den 
længe savnede bog om Skovene i Helsingør Kom
mune, skrevet af nu afdøde, tidligere skovrider G. 
Bergsten. Det bliver en fin, rigt illustreret bog, der 
beskriver alle de mange statsskove, vort område 
er beriget med. Det forventes at bogen foreligger 
inden jul. En anden bog er også på vej, og det er 
en helt anden genre, nemlig en bog om de mange 
husnavne, der stadig læses på husfacaderne rundt 
omkring i Helsingør. Husnavnene er opført i alfa
betisk orden med oplysning om adresse, og hvor
når navnet har været aktuelt, eksempelvis i vejvi
sere fra begyndelsen af dette århundrede. En ind
ledende artikel vil fortælle om dengang, husnavne 
fungerede som adresse og således ikke blot var 
for sjov. Men sjovt er det alligevel at læse om de 
mange pudsige navne, husene fik dengang i de 
gode gamle dage. Og så kan Flynderupgaards 
mange gæster og venner glæde sig til Grundlovs
dag næste år, thi da udkommer Lise Tilkes fine, 
rigt illustrerede bog om Flynderupgaard.

LBM

Forsidebilledet
Kronborg i vintersne er tegnet i 1895 af arki
tekturmaleren J. Th. Hansen til Trap Danmark, 
3. udgave. Med dette hyggelige billede ønsker 
vi vore læsere en glædelig jul og et godt nytår.
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Glimt af Helsingørs 
Musikliv i 14-1600-årene

Sækkepibespiller. Kalkmaleri i Set. Mariæ 
Kirke.

Gadens gøglere og kirkemusikken i 
14-1500-årene
Middelalderens musikliv er på smukke
ste vis malet i hvælvene i Karmeliter- 
klostrets musikværelse (beg. af 1500). 
Her spiller engle på lut, geige, basun og 
harpe. Det er alle instrumenter, der blev 
brugt også i den ældste middelalder, og 
nogle går helt tilbage til vikingetiden. 
Mellem de rigt bemalede hvælv af tæt 
løvhæng, kravler små intetkønsvæsener.

af Lone Hvass

Ind imellem dukker en piftende dreng op 
mellem de forskellige fugle, påfugle m.fl- 
Maleriemes motiver har måske forbin
delse til de europæiske mysterie- og pas
sionsspil i kirkerne og på byernes torve. 
Måske var det netop i dette værelse, at 
hvidebrødre underholdt sig med musik. 
Vi ved det ikke, men senere tider har kaldt 
det musikværelset. Værelsets himmelske 
orkester - det er jo trods alt engle som 
musicerer - kendes fra de nordiske sagaer, 
som blev nedskrevet i 1300-årene. I dem 
finder vi langt ældre beretninger om 1100- 
årenes skjalde og om musik spillet på fed
ler og piber (violiner og fløjter). I nogle 
beretninger høres om middelalderens 
nærmest retsløse gøglere, der optrådte 
med musik, med strygeinstrumenter som 
fedler og giger, blæseinstrumenter som 
piber og trompeter, og harper, trommer 
og bækkener kompleterede instrumenta
tionen i den ældste middelalders orkestre. 
»Legere« var en slags gøglere, gade
musikanter, dyretrækkere - gadeartister 
der jonglerede, akrobater eller sangere, 
der foredrog helte og helgendigte. Men 
de kunne også, som det var tilfældet ved 
kong Erik af Pommems bryllup med den 
8 årige engelske prinsesse Filipa i Lund i 
1406, underholde ved hoffet. Her deltog 
et stort opbud af »legere« der kastede 
glans over festen med deres instrumen
talmusik. Det hed sig herom i Eriks krøn- 
nike:
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Pibere, Basuner og alskens Leg, 
Man der yfrit høre fik
De Danse-Hoffere vare kaade
Og gjorde dem glade i alle Maader 
Man gav dem Gods med baade Hænder 
Klæder og Øre gav man dem 
Saa at de fore alle rige hjem

I Klosterkirkens kalkmalerier i søndre 
sideskib (fra 1480- 1490) ses i hvælvene 
scener fra Jesu barndoms- og lidelses
historie. Her finder vi også musikanter, 
skalmejer, lut og sækkepibe (billedet side 
3), det er den verdslige musik spillet af 
gadedrenge, men ligesom i musikværel
set malet til Guds ære. I kirken var det 
den menneskelige stemme, der som fler
stemmig korsang, steg op mod hvælvin
gerne. En korsang udviklet efter pave 
Gregor den Stores foreskrifter allerede 
engang i 500-årene. Ofte var det to halv
kor, et med lyse og et med mørke stem
mer, som blev sunget af kirkens og klo
strets folk. I prosession fra fratergangen 
gik de hvide brødre syngende deres hym
ner og læsende deres messer op igennem 
midterskibet. Menigheden sang ikke med.

Kirkemusikken efter Reformationen
Til gudstjenesten efter reformationen 
hørte salmer før og efter prædiken. I den 
katolske tid havde korsangen lydt fra ko
ret, men nu var det menighedens tur, og 
de sang de nye salmer på dansk til for
skel fra munkenes latinske hymner. Men 
det var ikke alle der syntes det lød godt. 
En stor moderstander af dette nye var Poul 
Helgesen fra Karmeliterklostret »ved den 
nye Kvædskab er kun Raab og Skraal ble
vet forøget, det er vederstyggeligt at hel
lige Salmer skal synges som en Springe- 
vise (dansevise)«. Helgesen var heller 
ikke tilhænger af, at kvinder sang i kir
ken, også det var jo nyt i forhold til de 

Gregorgianske hymner sunget af kraftige 
mandsstemmer. Poul Helgesen var pro- 
vincialprior i klostret fra 1522 - et em
bede han beholdt til sin død ca. 1535.

Hans Christensen Sthen, salmedigter 
(1544-1610)
1 1565 blev Hans Christensen Sthen rek
tor i Helsingør, og året efter blev han ka
pellan og helligede sig med tiden kirke
tjenesten. Som rektor nåede han selv at 
skrive og opføre en skolekomedie. I denne 
komedie »Kort vending« som blev opført 
i Helsingør af latinskolens diciple, optræ
der narren med gebærder og klovnerier, 
engle og dæmoner, en handling og mi
mik, der har været forståelig for enhver. 
Byrådet har syntes om hans værk, og med 
forkærlighed for at arrangere dramatiske 
opførelser, lod man jævnligt skoledisciplene 
agere offentligt under ledelse af skole
mesteren selv. Aflønningen kunne, når det 
gik godt, nå op på 20 mark. Tilsynela
dende har man forstået at værdsætte dra
matiske opførelser i byen, så meget så 
byrådet både i 1572 og 1574 satte rådhus
salen til disposition for Sthen og hans 
diciple. I perioden 1566-1574 var Sthen 
Helsingørs officielle »Teaterdirektør«. Da 
han i 1583 forlod Helsingør med 49 flyt
telæs for at drage til Malmø, havde han 
mistet otte bøm under pesten. Ikke desto- 
mindre havde han skrevet godt 40 salmer 
og blev dermed en af Danmarks store 
salmedigtere før Grundtvig, Ingeman, 
Kingo og Brorson. Salmerne skulle ho
vedsagligt bruges til husandagt, og til 
nogle af dem brugte man gamle folkeme
lodier, gamle tyske melodier, men flere 
var nykomponerede melodier. Kendt og 
afholdt blandt Sthens mange salmer var 
f.eks.»den mørke nat forgangen er« og 
»Du, Herre Krist min frelser est« med me
lodi af Joh. Rhaw skrevet og komponeret
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i 1589. Efter Sthen overtog bl.a. Cajus Or
ganist embedet.

Træsnit fra Hans Christensen Sthens »En 
liden Haandbog« (1578). Hanen, der blæser 
i trompet var bla. symbol på dommens dag. 
Han står på en græstue oven på en sarkofag 
med Sthens navn, og set i sammenhæng med 
ordene sic et non aliter (Sådan og ikke 
anderledes), kan billedet tolkes som udtryk 
for hans tro på, at han ved Kristus vindes et 
evigt liv.

Latinskolens disciple
Af et regnskab fra Helsingørs Latinskole 
fra 1573 fremgår det, at den latinske skole 
kan underholde en rektor og hører (læ
rer) samt 30 »fattige og skikkelige Dis
ciple« med kost i 6 år. De elever, som ikke 
var så heldige at være kostelever, måtte 
klare sig på anden måde, f.eks. ved at 
synge og tigge ved dørene. »Rector Scho- 
læ« får 20 daler mod at »hver Dag at være 
tilstede udi Olai Kirke for at styre San
gen«. I 1632 var der ikke mindre end 70 
disciple, der måtte løbe rundt og synge 
og tigge. Dem kaldte man for »Skofter« 
opkaldt efter et groft skillingsbrød, der 
brugtes som hesteføde. Øgenavnet hang 
ved eleverne i over 300 år, ganske på 
samme måde som Opfostringshusets ele
ver på Hellebækgaard blev kaldt for »skor
per«. Skolens hovedfag var latin, sang og 
religion, men skemaet indeholdt også ma
tematik, fysik, metafysik, etik og logik 
m.m Musikken blev tilgodeset ved, at 
disciplene musicerede efter måltidet. 
Sang var et vigtigt fag, da eleverne dag
lig skulle medvirke ved gudstjenesterne, 
og nogle fungerede som »løbedegne« i de 
nærmeste sogne, hvor de skulle lede san
gen i kirken og undervise bønderbømene 
i børnelærdom. I Helsingørs domkirke 
hænger en mindetavle sat i 1568 til vid
nesbyrd om Herluf Trolle og Birgitte 
Giøes legatstiftelse til Latinskolen, utvivl
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somt udført af Cornelius Floris værksted 
i Antwerpen. På den står at: »latinskole
eleverne hver dag morgen og aften skal 
mødes i dette tempel, synge fromme sal
mer, recitere hellige lektier og bede for 
kirkens og rigets velfærd«.

Den tyske kirke
De største ændringer ved reformationen 
var nok dem, som Karmeliterklostrets 
kirke stod for. Først i 40 år at være brugt 
som rejsestald for i 1576/77 igen at blive 
omdannet til Kirke, men nu for den tyske 
menighed i Helsingør. Kirkens første 
regnskab viser at man bl.a. aflønner en 
organist og en kantor. Man bruger den tys
ke benævnelse for den kirkelige embeds
mand, der fungerede som menighedens 
forsanger og leder af kirkekoret. Ved kon
gebrev af 6. maj 1582 befales det tolde
ren i Helsingør månedlig at betale 4 daler 
i kostpenge til de fire skolebørn, som skal 
synge ved gudstjenesten på slottet. 11637- 
1654 er det den tyske kantor Johannes 
Friccius der varetager disciplenes og 
korets oplæring.

Bryllupsmusik og præstegilder
Den prægtigste af alle borgernes og ade
lens fester var bryllupperne og også dem 
der krævede mest musik. Når bryllups
toget bevægede sig mod kirken, var mu
sikerne i spidsen, trompeter og pauker var 
forbeholdt kongen, mens almindelige folk 
kunne bruge trommer og piber. Efter re
formationen var vielsen blevet en pligt for 
alle, men rige folk holdt oftest bryllup udi 
brudens hjem, og ventede med brudetoget 
til kirken om mandagen. Meget ofte, når 
bryllupsgæsterne var kommen til kirken 
efter bryllupet, var der »optakter til for
lystelseruden nogen skranker«, og denne 
skik holdt sig længe til reformatorernes 
forbitrelse. Sjællands første protestantis

ke biskop Peder Palladius udtrykte sin 
harme »Den Semmen og Demmen og 
Dansen med Piber og Trommer, som skete 
her udi Sjælland inden Kirkedøren om 
Mandagen eller Tirsdagen i Bryllupsugen, 
det hører Djævelen af Helvede til, og 
aflægges til Landstinget ved Kongens 
Sværd«. Ligeledes siger han om det at 
»Drikke i Kirken eller gøre et Dansehus 
af den«. Man kan næsten høre den ener
giske Palladius slå i bordet i ærlig harme. 
Der er da næppe tvivl om, at det har gået 
livligt for sig, både inde i kirken og ved 
kirkedøren, men meget bedre har de gode 
præster nu heller ikke været. De oprinde
ligt katolske kalentegilder (præstemøder) 
kunne trække ud i 2-3 dage, og det gik 
festligt til: Foruden drukkenskab, spille- 
mænd, bulder og brag, sværgen og ban
den. Ingen tvivl om at folk, der kunne 
musicere, let kunne få sig et job. Helsing
ørs mange præster og hjælpepræster i 
katolsk tid har ganske givet deltaget i lø
jerne. Til den verdslige musik hørte også 
dans, syngende kædedansere med for
sangere. Vi kender dem fra kalkmale
rierne. Traditioner der har overlevet på 
eks. Færøerne.

Smædeviser
Til de mange fester blev der også sunget 
viser, ved højtider og til det daglige ar
bejde. Det har ikke altsammen været ær
bare viser. Det vidner de mange smæde
viser om. Kirsten, kaldet Den grønne Lind, 
og Margrethe forvises i 1554 fra Helsing
ør for livstid for at have sunget en sådan. 
Jens Mikkelsen stod mistænkt som for
fatter af visen, og Bent Hollandsfarer tog 
til København for at få bevis for, at Jens 
havde et ilde ry dér. Imidlertid bevidnede 
Jens' venner i Helsingør, at det fremskaf - 
ne skudsmål var falsk, idet »en pebling 
skrev det hemmelig paa et Loft«, så sa

6



gen blev henlagt. Afslutningsvis formaner 
byfogeden, at hvis »nogen efter denne dag 
befindes at kvæde samme vise, skal han 
stå til rette dér for en anden misdæder«. 
Visen kender vi desværre ikke idag, da 
den ikke, som det ellers ofte skete i smæ- 
desager, blev optegnet i tingbogen. Der 
blev også skrevet smædeviser om Poul 
Helgesen. Man havde svært ved at aner
kende, at han, som ville reformere kloster
væsenet ikke selv stillede sig på reforma
torernes side. Visen »Om lektor Poul 
Vendekaabe« hvor han udlægges som en 
løgner, blev skrevet omkring 1540.

De engelske instrumentister og sprin
gere i 1580 erne.
Ganske som andre europæiske monarker 
havde Frederik 2. samlet en skare af mu
sikere ved sit hof. Dette kgl. kapel havde

Den en-håndsfløjtende og trommespillende 
musikant sammen med springeren eller 
danseren har angiveligt hørt til gade
billedet. Tegningen forestiller William Kemp 
der danser sin berømte »Morrisdans«, det 
engelske navn for »Morerescaen«. På 
tegningen ses den store klovn med bare ben 
og bjælder omkring anklerne danse hen ael 
vejen i en lystig Morrisdans. Han er 
ledsaget af sin dreng Thomas Sly, der 
akkompagnerter ham på enhånds-fløjte og 
tromme.

sin oprindelse som et trompeter-korps ved 
Christian 2.s hof. På Frederik 2.s tid 
forøgedes korpset med en del strenge
instrumenter, således at der nu foruden 
blæsere også var musikere, der betjente 
såvel lut- som strygeinstrumenter, orgel 
og endog »klaver«, ialt 20 sangere og 20 
instrumentister. Engelske instrumentister 
var i hoffets tjeneste under Frederik 2. 
Truppen var ikke stor, men blev udskiftet 
flere gange, og i sommeren 1586 kom de 
tre berømte skuespillere og klovne Wil
liam Kemp, Thomas Bryan og Georg Po
pe og endnu nogle stykker til Helsingør, 
hvor de alle kom til at optræde på Kron
borg. Kemp og Pope blev senere kendte 
navne i musikkens og teatrets historie ved 
deres samarbejde med Shakespeare. Den
ne trup af »engelske instrumentister«, der 
opholdt sig 8 år i Danmark, var med til at 
indlede den invasion af engelske musi
kere på fastlandet, man oplevede i 1600- 
årene. Det var ikke kun kongen, der glæ
dede sig over deres kunster. 1 1585 »legte« 
i rådhusgården i Helsingør en trup eng
lænderne. Her »red Publikum Plankevær
ket mellem Laurids Skrivers Gaard og 
Raadhusgaarden ned«, hvilket forårsa
gede byen en udgift på 4 sk. De meget 
livlige englændere kostede i det hele ta
get en del bryderier ikke mindst instru- 
mentisten Thomas Buil som blev hals
hugget ved Kronborg d. 19.8 1586 til straf 
for et drab, han havde begået. Han havde 
forelsket sig i en ung kvinde Elsabe, dat
ter af Gertrud Clayton, antagelig enke 
efter en enlænder. En anden bejler og 
instrumentist til hende blev af Buli »stun- 
gen for imod og bag ud igen tvært igen
nem Livet« som bartskærer, der synedes 
liget bekræftede. Kongen havde desuden 
ansat et lille eliteensemble af »giglere« 
(der spillede geige). Om de engelske 
instrumentister, så ved vi hvilken løn de
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Arkitekten Martin Nyrop har i forbindelse 
med sine undersøgelser af Kronborg tegnet 
en detalje af Duetårnet (Kakelborg) med en 
tårnblæser, som han forestillede sig, en 
sådan tog sig ud.

fik: »Wilhelm Kempe Instrumentist fik 2 
Maaneders Kostpenge paa sig og 1 Dreng 
ved Navn Daniel Jonns, som havde tjent 
fra 17de Juni, og en Maaned frem skænk
tes tilsammen 3 Maaneder, hver Maaaned 
med 12 Daler, ialt 36 Dir.« »Thomas 
Stiwens, Jurgen Briann, Thomas Koning, 
Thomas Pope, Robert Persj. Disse 5 In
strumentister og Springere kom udi Tje
nesten 17de Juni, fra den Tid og til denne 
8de Maaned endets, som er den 18de Sep
tember. - 3 Maaneder og 3 Dage, faar hver 

om Maaneden 6 Dir., det beløber sig for 
hver til 18,5 Dir. 3 Sk. tilsammen 92,5 
Dir. 15 Sk. som Thomas Stiwens annam
met og kvitteret«.

Kgl. kapelmusikus Arnoldus de Fine 
med de mange børn.
I april 1587 dør kgl. majestæts kapelme
ster Arnoldus de Fine, og skiftet efter ham 
blev opgjort 3. maj 1587 mellem hans 
enke Barbara og børnene, hvor to er fra 
et tidligere ægteskab. Vi har her lejlighed 
til at se ind i den kongelig muskik lis' 
hjem. Skiftet viser, at kapelmesteren har 
hørt til byens bedrestillede borgere. De 
Fine var oprindelig organist før han blev 
kgl. kapelmester, og der har hverken mang
let indbo i form af sengetøj, gangklæder, 
guld, sølv og rede penge i hans hjem; ialt 
er der for 352 daler. Af gjort guld og sølv 
i boet er der for 553 daler, men de var 
også mange, der skulle dele godset, 6 børn 
havde Arnoldus med Barbara, 5 drenge 
og en pige. Guldsmykker, kovsker, kan
der osv af sølv og tin, sølvskeer, knapper 
og sølvkæder m.m., en gård udi Køben
havn, en have i Helsingør, et stolestade i 
Helliggeistkirke (den tyske kirke, Skt. 
Mariæ) møbler og kobbersager m.m. Af 
musikinstrumenter er der et positiv med 
et simfoni, 2 andre simfonier og et klavi- 
kordium. Både klavikord og symfoni er 
klaverlignende strengeinstrumenter, alt
sammen vurderet til 50 daler, som gives 
til børnene. Det er en høj vurdering, når 
man ser at møblerne tresur (stort skab), 
skiver(bord), skab, slagbænke, senge
steder, kister og skrin, er vurderet til 36 
daler. Peder den ældste søn i første ægte
skab arver et instrument og et klavikor- 
dium vurderet til 10 daler og sin fars sig
netring, der dog er gået i stykker. Der er 
ikke tvivl om at det er den ældste søn, der 
fortsætter faderens gerning som musiker.
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Om han også arver faderens plads i ka
pellet vides ikke. Også KgL kapelmester 
Gregorius Trehou boede i Helsingør, og 
han døde i København 1619.

Fuskere og bønhaser
I Helsingørs stadsbog giver borgme- 
ster Henrik Mogensen alvorlig henstil
ling om at ingen i 1564 skal bruge 
tromme, pibe spil (leeg) eller andet 
spill, enten til bryllup, barselsbesøg, 
gæstebud eller andet laug eller lignende, 

sålænge derom intet andet siges. Byskri
verens små randtegninger (gengivet her) 
er en tromme med stikker og en violin. 
Henstillingen må skyldes, at man vil yde 
beskyttelse af stadsmusikantens eller 
musikanternes priviligerede håndværk. 
Folk, der spillede på et eller andet instru
ment, har der sandsynligvis været mange 
af og overalt i landet, og de har voldt de 
stakkels stadsmusikanter alvorlig konkur
rence.

Fridrich Gigler, geigespiller og fusker 
(ca.1570 erne) .
Friderich Gigler, hed- A . 
der formodentlig en yV-Wv 
af dem. Vi støder på , 
hans navn i Helsing- 
ørs tingbøger, hvor 
randtegninger har til hensigt at 
gøre det lettere for byskriveren at finde 
en sag frem. Her drejer det sig om Fride
rich »Gigler« der: »blev utaf Byes Tjener 
ved ferske Gerninger optragen med en 
vilder Kvinde, gik her i Byen, hvilken han 
havde opdraget med sig paa Hvælvingen 
her i Sognekirken og blev befunden der 
at have sin Ulyst og slemme Handel med 
hende«. For »slig en uhørlig og slem Sagis 
Bedrift« skal han »slaaes til Kagen og for
svære Sjællands Land og Helsingørs By«. 
Unægtelig en saftig sag, og så på hvæl

vingen over kirken. Grunden til at denne 
sag nævnes, er mandens navn Gigler som 
må formodes at hentyde til hans bedrifter 
på samme instrument. Han har næppe 
været privilegeret stadsmusikant, men en 
af fagets utallige fuskere. Byskriveren 
skriver kun hans fornavn Friderich og teg
ner i stedet for et violinlignende instru
ment. Netop strengeinstrumenterne var 
årsag til utallige kontroverser de privile
gerede stadsmuikanter og fuskerne imel
lem. Det må da unægtelig også have væ
ret fristende at dyrke musik, hvis man 
havde evner, og få betaling for det, hvis 
man var fattig. Skulle violinens strenge 
fornyes kunne Friederich købe dem hos 
byens kramhandlere, som der var et stort 
opbud af i Helsingør. Tilsyneladende er 
det ikke alle, der bærer et »musikalsk« 
navn, som også udøver musik. Skottten 
Sander Trumpet 1580-85 nævnes som 
skotsk købmand. 1 1578 får han lov til at 
bosætte sig i byen mod at føre bevis fra 
Skotland om sin omgængelse og »af- 
skild« derfra. Han ser ikke ud til at have 
være udøvende musiker af nogen art.

Organister og orgelbyggere
Til de privilegerede musikanter hørte or
ganisterne. De første små positiver/org- 
ler dukkede op i de danske kirker i 1400 
og begyndelsen af 1500-årene. I Ribe 
Domkirke findes det første orgel allerede 
i 1250. Først i 1560 blev det første orgel i 
Skt. Olai hentet fra Esrom klosterkirke. 
Det blev anbragt i midterskibets 4. fag på 
nordmuren, oppe under hælvingeme øst 
for prædikestolen. Orglet blev forbedret 
med en »beuinde« (bævende) stemme i 
1560 af Lauritz Orgelmester, dvs. det fik 
en tremulant. Allerede i 1570 sættes et nyt 
orgelværk op nu af Hans Orgelmager fra 
København. Oprindelig en nederlænder 
hvis navn var Hans Brebus. Han var en 
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af datidens kendteste orgelbyggere. Evige 
problemer med orglet foranledigede, at 
organist Caius Snerdisch, som kom til 
Helsingør fra Husum i Slesvig i 1577, selv 
begyndte at reparere på orglet uden held. 
Mere heldig var han sikkert med den ty
ske komedie, som han satte op til glæde 
for Helsingørs borgere. Sandsynligvis har 
der været musikledsagelse til. I 1624-25 
ombyggedes orglet af den berømte orgel
bygger Johan Lorentz fra Sachsen. Senere 
byggede han også orglet i Den Tyske Kir
ke og i Kronborgs slotskirke. Der var 
koldt om vinteren i kirken dengang. For 
at organisten ikke skulle få stive fingre 
under gudstjenesten, havde han en jern
pande til trækulsild hos sig. Men ofte blev 
orglet udsat for træk, kulde og sne. Hans 
Jensen Buxtehude klager over: »at orglet 
sukker efter reparation som hjorten efter 
vand«. Under reparation af orglet døde 
Johan Lorentz, og han blev hæderligt be
gravet i den Tyske Kirke i 1650. Hans 
mestersvend Gregorius Miilisch fuldendte 
mesterens arbejde, og han bosatte sig si
den som orgelbygger i Helsingør. I 1639 
havde Lorentz af Christian 4. fået eneret 
på at være orgelbygger i Danmark. Orglet 
i Tyske Kirke blev opsat endnu 
inden at Lorentz havde fået sit 
privilegium. »Orgelmesteren« 
til den danske kirke havde fri
bolig, og til organistembedet 
hørte også to peblinge, der skulle 
træde bælgen. Hans Jensen 
Buxtehudes løn var 125 Daler 
årlig samt juleoffer 3 daler og 
en fjerding Oksekød til 8 Da
ler. Under svenskekrigen fik 
han ingen løn, og i 1662 klager 
han over at mangle 20 daler fra 
1658.1 1674 dør Hans Jensen i 
Lubeck hos sin nu berømte søn 
Didrik. Hans Jensen havde da 

været organist i Helsingør i 32 år. 11606 
havde Hans Lavridsens været organist, se
nere fik Hans Jensen Buxtehude borger
skab som organist i 1642-1671 i Skt.Olai, 
og sønnen Didrik Buxtehude blev orga
nist fra 1660-1668 i den Tyske Kirke, 
hvorefter han blev ansat i Skt. Mariæ Kir
ken i Lybæk. I Helsingør komponerede 
han motetten »Apperite miki porta« for 
alt, tenor, bas, to violiner og continue.
På orglet i Skt. Mariæ stod to keruber med 
trompeter, de kunne bevæge armen og 
sætte trompeten for munden, og der var 
også cymbelstjeme med klokkespil (sidst
nævnte er genindsat ved orglets restaure
ring 1997). Ved Kirkeritualet af 1685 var 
der truffet bestemmelse om orglets brug 
ved selve gudstjenesten. Organisten skulle 
begynde at lege på orglet, så snart der var 
ringet sammen, men kun ganske kort, for 
at tjenesten ikke skulle forsinkes derved. 
Buxtehudemes hus i Helsingør (herunder), 
synes i dag at lide under et ikke særlig vel
plejet udseende. Man kunne godt ønske 
sig den berømte »orgemesters familiere
sidens« en mere beskyttet tilværelse, evt. 
som kommunalt ejet ejendom.Det er en 
af byens store turistattraktioner.
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Anders Buil, spillemand 1618
Den 4. 12 1618 er der gjort skifte efter 
spillemand Anders Buli. Tilsyneladende 
er der ikke meget i hans bo »kun et lidet 
skab ved enden af sengen vurderet bare 
til 0,5 daler«. Så man tør nok formode at 
der ikke har været meget i den gode spille
mands hjem. Om han er privilegeret eller 
eks. stadsmusikantsvend vides ikke.

Trommeslagerne 1625 og byens 
trompeter
Byens trommeslager hed i 1625 Laurs 
Jensen og han kom fra Hals i Vendsys
sel. Samme år fik Frederich Laursen (fra) 
Kiøbenhauffn borgerskab som tromme
slager og endelig Hans Steensen, der kom 
fra Oslo. I 1633 får Christian Williche 
bogerskab som trompeterer i Helsingør.

Stadsmusikanterne i 1500 
og 1600-årene i Danmark.
Samtidig med det kongelige kapel ansatte 
musikere, opstod i løbet af 1500-årene de 
såkaldte stadsmusikantembeder. I begyn
delsen talte man ikke om stadsmusikanter, 
men om spillemænd og senere i 1600 
årene, kaldtes disse for instrumentister 
som eks.den engelske trup. Hver købstad 
havde en eller flere musikanter, alt efter 
størrelse, og disse havde privilegium på 
at udøve musik i et bestemt område, som 
omfattede såvel by som opland. Ofte in
debar privilegiet, at man ikke skulle svare 
byen skat; således forholdt det sig for 
stadsmusikantens vedkommende. Hele 
landet var inddelt i instrumentdistrikter. 
Stadsmusikanten holdt, ligesom inden for 
de andre håndværk, lærlinge og svende, 
som fik kost og logi og således hørte med 
til hustanden. Lærlingene skulle lære at 
spille på en del forskellige instrumenter, 
både blæse- og strygeinstrumenter, en 
meget alsidig musikvirksomhed. Af in

strumenter blev der spillet på trompet, 
zinke (blæseinstrument af træ, lignende 
en trompet) basun, fløjte,og violin. Kla
ver og orgel var forbeholdt organisten. 
Læretiden blev efterhånden til 5 år hvor
efter musikantersvenden gik på valsen. I 
flere byer overtog stadsmusikanterne 
tåmmusikken og måtte undertiden også 
assistere ved gudstjenester, især ved kir
kens højtidsdage, hvor organisten, kan
toren og stadsmusikanten i forening stod 
for opførelsen af kantater, som var skre
vet til lejligheden. I 1588 havde Artes 
Spillemand privilegium i Helsingør som 
musikant, »Privilegium exclusivum«.

Klavikorder, geiger og mundharper i 
hjemmene.
Men borgere dyrkede også foruden vise
sangen, instrumentalspillet inden for hu
sets egne vægge. Således stod der tangent
instrumenter hos Magdalene Jensdatter, 
Oluf Pedersens Hustru i 1606. I skiftet 
ved hendes død finder vi en Symfoni (en 
slags klavikord, et instrument med tan
genter). Mens de fleste af instrumenterne 
tilsyneladende blev spillet af mænd, blev 
klavikorden hos de finere familier sikkert 
spillet af både mænd og kvinder. Hos 
disse familier er der også spillet på lut, 
geiger og fidler. På »Buxtehudeorg- 
let« i Skt. Mariæ kirke kan man på pulpi
turets bemalede fyldingsfelter på hver 
side af orglets rygpositiv se to kvinder af 
tydelig fornem stand, med hver deres lut
instrument. Musikinstrumenter, ihverfald 
de store klavikorder og tangentinstrumen
ter har man formodentlig hentet i Tysk
land, mens strengeinstrumenter, som vio
liner m.m, kunne være lavet i byen. Imid
lertid opføres ingen som instrumentma
gere i borgerskaberne fra 1612-1806. 
Derimod handles der med violinstrenge i 
Karsten Kocks kramvare (isenkræm
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mer)butik. Og man kan også købe mund
harper, det lille simple instrument som har 
været kendt siden middelalderen (ikke at 
forveksle med mundharmonikaer).

Tårnblæser Hennich Brachman
I Bymuseets 
have opbevares 
en fin, grå kalk
sten. Det er lig
stenen sat over 
Kgl. Tårnblæ
ser Hennich 
Brackman, der 
døde det Her
rens år 1632. 
Ærgeligt nok er 
stenen i brud
stykker og den 
nedre del mang
ler, men ellers 
er indskriften 
og den religiøse 
randskrift beva
ret. Det kan 
være, at det var 
hans enke som

satte stenen over ham. 
Hendes navn er des

værre delvis væk, 
men hun har sand

synligvis heddet Ka
tharina. Måske kan 
det også være hans 
datter og hendes mand 

som har sat stenen. Indtil 
1723 lå den i Skt.Mariæ kirke

ved døren ind til fratergården. 
Derfra er den blevet flyttet til Lazarus
salen, hvorfra den må være flyttet med 
museumssamlingen evt. via »latinskolen« 
til Karmeliterhusets have. Det fremgår af 
Øresundsregnskabeme, som i dag befin
der sig på Rigsarkivet i Øresunds Toldkam- 

Gravsten over Hinnich Brachman. Omgivet 
af evangelistsymboler i hjørnerne, hvoraf kun 
to er bevaret, ses foroven tv. en engel S.
Mateus og foroven th. en løve S.Marcus.
Dernæst læses indskriften på stenens 4 sider:

ICH ABER WILL SCHA 
(foroven-bredside)
WEN DEIN ANTLIZ IN GERECHTIGKEIT 
ICHEN
(højre langside)
WEN ICH ERVACHE NACH DEIN BILDE 
*P SALME 17 
(venstre langside)

ANNO 1632 DEN 29 DECEMBR IST EHR 
BARE UND KUNSTREICH HER MEISTER 
HINNICH BRACHMAN IHRER KONIG 
LICHER MAISTÆT TORN BLASER SELIC 
IN GODT DEN HEREN ENDT SCHLAPEN 
SEINER SELEN GODT GENED1CHST

Fragm. bevaret indskrift nederste bredside: 
DIESEN STEN HEFT KATHA (RINA) 
...................... DOCHTER BE
CH UND IH
MMAN
derunder initialer i bomærke

HB, H og B M,M

mers Arkiv, at Henninch lønnes som tårn- 
blæser på Kronborg fra 23. november 
1623 til samme dato 1626. Det følgende 
år er udgiftprotokollen ikke bevaret. »Me
ster Hennich Taambleser« lønnes atter fra 
Mikkelsdag 1629 til årsdagen 1630. Det 
er begivenhedsrige år Hennich har arbej
det. 1626 var året hvor 8 kvinder led dø
den på bålet for at have udøvet den sorte 
magi. Og i 1629 kan Hennich for den sags 
skyld have befundet sig på Kronborg da 
slottet brændte.

Tårnblæser og stadsmusikant Joachim 
Beier
30. december 1627 fik Joachim Beier 
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»selvfjerde« (dvs. med tre musikant- 
svende) kongeligt privilegium som tårn- 
blæser på Kronborg. Han lønnes af Øre
sundsregnskaberne den 23.11. 1627- 
23.11. 1629. Joachim Beier og hans grup
pe fungerede samtidig som stadsmusi
kanter i Helsingør, Helsingborg, Lands- 
krona og Hillerød samt på landet. Hennich 
Brachmann har måske været med i denne 
4- mands tåmblæsergruppe.
I perioden 1614-21 og 1627-1640 var det 
tåmblæseme på Kronborg, der havde pri
vilegium som stadsmusikanter i Helsin
gør. Fra perioden 1621-26 har det måske 
været det samme i den periode. Aflønnin
gen af stadsmusikanter var beskikket af 
kongen, men aflønnet af »den danske 
kirke«, hvilket vil sige Skt. Olai. Da 
Hennich dør i 1632, holdes der skifte over 
hans ejendele. I byfogedens skifteproto
kol fra 5. januar 1633, finder man blandt 
hans jordiske gods 3 »fioler« til ialt 4,5 
daler, 1 basun til 3 daler og en zink til 6 
mark. Man har tilkaldt en fagmand til at 
vurdere instrumenterne, nemlig »Hans 
Trompetter« som måske var en kollega 
fra Kronborg. At tårnblæser Hennich be
stemt ikke hørte til byens rigeste, fortæl
ler boet, der giver et underskud på lidt 
mere end 51 daler. Da Hennich blev an
sat af Christian 4. havde han sammen med 
3 andre »Thormænd«, forpligtelse til at 
blæse aften og morgen på slottet mod en 
betaling af 80 daler om året. At Helsing
ør har mange slags musikanter at byde på 
kan ikke undre. Som en af riges største 
købstæder, og med Kronborg, hvor kon
gen ofte tog ophold, har der været et liv
ligt musikliv. Musik trives bedst og ud
vikler sig mest, når den udøves blandt 
mange mennesker. I perioden 1660-1800 
var der 250 privilegerede stadsmusikanter 
i kongeriget , dvs. Danmark til Konge- 
åen samt Norge.

Tårnblæsere. På stikket fra tallotteriets ud
trækning fra 1773 ses udtrækningen under 
passende fanfare fra tårnblæsere på balko
nen. Den lille gruppe består bla. af to basu
ner, en zinke (?) og en fløjte.

Litteraturliste:
Tak til Jens Henrik Koudal, Dansk Folkeminde
samling der har givet vigtige oplysninger om tårn- 
blæser Henning Brack-man og stadsmusikanterne i 
Helsingør.
Danmark i fest og glæde 1935 bd. 1. Fredrik Kaas: 
Bidrag til Helsingør Byes Historie', Indskrifter fra 
Karmeliterklost-rets Kirke, Helsingør 1909. Allan 
Tønnesen: Helsingørs Bomærker Kbhvn. 1968. 
Helsingør Stadsbog 1549-1556 Kbhvn. 1971. Hel
singør Stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561- 
1565, Kbhvn. 1981. Laurits Pedersen: Biatehuder- 
ne og Helsingør, Dansk Musiktidskrift 1933. Hen
ning Henningsen: St.Olai Kirke, Helsingør. Frede
riksborg Amts Historiske Samfund. Årbog 1959. 
Politikens Musikleksikon Musikens Hvem Hvad 
Hvor. Politiken 1950 bd.l. Register over Borger
skaber i Helsingør 1612-1806 Helsingør Kommu
nes Museer 1996. Kenno Pedersen: Helsingør -hi
storiske tidsbilleder Nordisk Forlag. Jørgen Olrik: 
Borgerlige hjem i Helsingør for 300 år siden kbhvn. 
1903.
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Da kong Umberto den 
Anden var i Hornbæk

af Ditten Bøgh

M
in mor havde en veninde 
Fru Darvil, hun var tysk 
journalist, men flygtede fra 
Tyskland til Italien og var der under 

hele 2. Verdenskrig. I Italien arbejdede 
hun sig frem til kong Umbertos hof 
som journalist. Efter krigen kom hun 
til Danmark, blev gift og skrev artik
ler til blade og aviser.
Hver jul fik fru Darvil store smukke 
julekort fra kong Umberto.
Min mor døde, og jeg arvede hendes 
veninde. En dag kom hun meget ek
salteret og fortalte at kong Umberto, 
som nu var i eksil, havde inviteret 
hende til sit slot i Algarve eller om 
det var i Estoril i Portugal. Der skulle 
hun skrive en artikel om kongen og 
hans lyserøde slot til blade i Danmark 
og Portugal.
Fru Darvil boede selv i et lille petrole
umsopvarmet sommerhus i Hornbæk, 
og havde ikke ret mange penge, men 
ved forskellig hjælp, fik hun skrabet 
rejsepengene sammen til en billig 
charterrejse og behøvede kun at bo 2 
nætter på et dyrt hotel, så kongens ad
judant kunne hente og bringe hende 
standsmæssigt.
Hun kom hjem med interview og fo
tos og skrev artiklen om kongen og 
solgte dem til et ugeblad i Danmark. 
I løbet af det næste år, arvede hun en 

tysk tante og fik krigserstatning. Fru 
Darvil skyndte sig at bygge en ekstra 
stue til sit lille hus, fotograferede det 
fra en fordelagtig vinkel og sendte 
indbydelse og foto af huset til kong 
Umberto.
Der gik nogle måneder, og så kom hun 
igen styrtende til mig, hun havde fået 
et brev fra kongen, som modtog ind
bydelsen og ville besøge hende. Han 
skulle bo på hotel d‘ Angleterre og så 
komme på en nærmere fastsat dato. 
Han spurgte om ikke »den Mikael« 
(min 18 årige søn) kunne komme at 
hjælpe hende med at flytte hele vin
terens beholdning af tomme petrole
umsdunke væk fra haven, og så havde 
hun fået den gode ide, syntes hun, at 
min søn skulle grave de to store Thu- 
jaer op, som stod på hendes mands 
grav på Lyngby kirkegård; de kunne 
jo senere flyttes tilbage til kirkegår
den.
Disse Thujaer skulle min søn så plan
te, så de skulte de grimme skure og 
udhuse. Selvfølgelig flyttede han ikke 
træerne fra kirkegården, det var en 
uhyggelig tanke, men han ryddede op 
og fik anbragt nogle grene som dæk
kede det værste, og flotte blomster
dekorationer blev arrangeret i stuen, 
50 røde roser sendt til d’ Angleterre. 
Og så oprandt dagen, bilen holdt og 
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adjudanten sprang ind og meldte an
komsten, derefter trådte kongen ind. 
Han blev hilst med champagne, men 
glassene var så støvede, at den unge 
mand, som serverede, måtte tørre dem 
af i gardinet bag kongens ryg. Kon
gen nippede til champagnen, kastede 
et blik omkring og forlod mæjestætisk 

huset, og dér stod Fru Darvil med 
dækket bord, forret, høns i asparges 
og dessert. Hun hørte aldrig et ord fra 
ham siden. Men kong Umberto var 
altså i Hornbæk i 1969, nærmere be
tegnet på Solhøj. Han fandt åbenbart 
ud af at det ikke var hans stil og det 
var synd for fru Darvil.

Udstillinger på Helsingør 
Kommunes Museer
Bymuseets nye permanente 
udstilling samt særudstil
ling om Wiibroe 
se bagsiden.
Juleudstilling på Bymuseet:
De fattige børn og julen

Udstillinger på Flynderup- 
gaard og Marienlyst:

Flynderupgaard Museet
Nordsjælland år 1800
-en miniature
Akvareller af J.F. de Jonquiéres. Den 
unge fransk/hollandske emigrant skil
drer Nordsjælland - og i hans billeder 
afspejles mange af tidens nye tanker. 
Fra oktober til 14. marts 1999.
Barndommens land
Udstilling om børns vilkår fra 1900 
til 1950. Varer indtil maj 1999.
Hverdagens kurve

Udstilling om hverdagens kurve i pile- 
flet og løbbinding, fra november 1998 
til 11. april 1999.
I lysets skær
En udstilling om julens lys. Fra de
cember 1998 til Kyndelmisse 1999.
Den lille pige med svovlstikkerne
Dukketeater i hele december. I jule
måneden desuden forestillinger og 
omvisninger for skoler, børnehaver og 
fritidshjem.

Marienlyst Slot
Helsingør set gennem malernes 
øjne
Nyophængning af museets perma
nente udstilling suppleret med mange 
spændende Helsingør-malerier lånt 
fra andre samlinger.
Pil som kunst og håndværk
Særudstilling om pilefletning som 
moderne kunst.
Begge udstillinger varer fra 31. okto
ber til 30. december 1998.
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Postbesørget blad
0900 KHC

Udsendes i uge 46

Invitation til vore medlemmer
Torsdag den 19. november
kl. 15.00 på Bymuseet
Vi kan byde vore gæster velkomne 
til denne store dag, hvor vi kan præ
sentere vor nyopstillede permanen
te udstilling. Det er en stor dag, for
di den gamle udstilling længe har 
trængt til fornyelse, og det er trods 
meget knappe ressourcer lykkedes 
for os nu. Vi er selv stolte af resul
tatet og glæder os til at fremvise så
vel bymodellen i helt nye omgivel
ser som nogle helt nye permanente 
udstillinger på Bymuseet:

Byens arkæologi
Udstilling om de arkæologiske udgravninger 
i byen, hvor publikum kan få lejlighed til at se 
nærmere på de mange spændende sager, der 
dukker op af jorden.

150 års portrætter af byens borgere 
fra 1780-1930
Udstillingen viser byens borgere i maleri, 
silhouet og fotografi. Vi har til denne udstil
ling gravet dybt i magasiner og gemmer, og 
fundet en skat af hidtil aldrig udstillede por
trætter frem.

Vi har også glæden samtidig at 
kunne invitere til åbning af vor nye

særudstilling på Bymuseet:

Wiibroekunst
I den triste anledning af, at Helsingør ikke 
længere har sit eget bryggeri, har vi i sam
arbejde med Wiibroes stadig eksisterende 
salgsafdeling lavet en lille særudstilling 
om bryggeriet, der dennegang handler om 
bryggeriet og dets virke set med forskellige 
kunstneres øjne.
Bryggeriet blev gentagne gange foreviget af 
lokale kunstnere, medens det stadig lå ved hav
nen, og disse malerier prydede kontorerne så
vel her som i de nye lokaler efter udflytningen 
til Klostennosen. En mere nonfigurativ skil
dring af bryggeriet blev sat i værk ved intro
duktionen af Wiibroes Årgangsøl i 1989, hvor 
forskellige berømte danske kunstnere fik til op
gave at dekorere årets etiket som en væsentlig 
del af øllets værdi. Kunstnere som Per Kirkeby 
og nu afdøde Erik Mortensen er at finde blandt 
bidragyderne, der sammen med de øvrige 
kendte kunstnere er repræsenteret på udstillin
gen med deres originalværker til etiketterne. 
Desuden vil udstillingen vise nogle af de me
get fornemme arbejder i porcelæn og sølv, som 
bryggeriet gennem årene har fået skænket i for
bindelse med jubilæer og andre begivenheder. 
Ingen af de i særudstillingen viste ting har væ
ret udstillet tidligere.
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