Melchior Schildt i Danmark
Me1chior
En oversigt over tid og sted for hans ophold i ärene
årene 1626-1629 1

Chris tian Vestergaard-Pedersen

Blandt de mange udenlandske musikere ved Chr.
ehr. 4's hof var ogsä
også den tyske
organist Me1chior
Melchior Schildt (herefter M.S.).
I sä
så at sige enhver omtale af ham i denne sammenhreng
sammenhæng m0der
møder man i geografisk henseende kun en summarisk omtale af hans bes0g,
besøg, idet det hedder,
at han var i Danmark eller i K0benhavn.
København. Og mht. hans titel og stilling er de
anvendte betegnelser kun delvis i overensstemme1se
overensstemmelse med virkeligheden.
0nsket
ti1 disse ting kan dog til
ti1 en vis grad opfy1opfylØnsket om et n0jere
nøjere kendskab til
des, idet der findes konkrete vidnesbyrd i form af stedsangivelser og dokumenter.
Den lokalitet, man - vel isrer
især fra dansk side - kan savne, er Dalum Kloster
går man ikke forgreves
forgæves til de to b0ger,
bøger, som Angul Hammeved Odense. Dog gär
rich har skrevet og som ogsä
også denne artikel mä
må hente stof fra. Men Hammerich nrevner
nævner ikke K0benhavnP
KøbenhavnP
Vidnesbyrd om M.S.'s rent fysiske tilstedevrerelse
tilstedeværelse pä
på Dalum Kloster er
1. Denne artikel er en udvidet version af det pägaeldende
pågældende afsnit imine
i mine to radioforedrag i 1967 (ilværker) i anledning af 300-äret
300-året for Melchior Schildt's
lustreret med opf0relse
opførelse af samtlige kendte vaerker)
død. - Om hans ophold i Danmark ogsa
d0d.
også i 1634 se The Clausholm Music Fragments. Reconstructed and edited by Heruik
Henrik Glahn and S0ren
Søren S0rensen.
Sørensen. Wilh. Hansen Musikforlag, K0benKøbenhavn 1974, s. 34 ff og 18.
2. Angul Hammerich: Musikken ved Christian den Fjerdes Hof Kbhvn. 1892, s. 81 ff. (I S.A.E.
Hagens anmeldelse af denne bog i Historisk Tidsskrift, red. afC.F. Bricka, 6. Rk. 4. Bd., Kbhvn.
1892-94, naevnes
nævnes Dalum ikke, men der gives en deI
del fiere
flere oplysninger om M.S.) og sammes
Dansk Musikhistorie indtil ca. 1700, Kbhvn. 1921, s. 162 f. En uheldig forenkling forekommer i
læse:
den af H.St. Holbeck udgivne Odense Bys Historie, Odense 1926, hvor man s. 683 kan laese:
"n ...
••• Melchior Schildt, der 1626-29 boede pa
på Dalum Kloster ...".
n. (Det kan her ti1f0jes,
tilføjes, at M.S.
Schiørrings
ikke omtales i biskop C.T. Engelstofts Odense Byes Historie, Odense 1880.) I Nils Schi0rrings
nævnes Dalum, men ikke K0benhavn,
København, og endnu i Werner
artikel i Dansk biografisk Leksikon naevnes
årgang 1967, hft. 4, s. 15 ff naevnes
nævnes kun de traBreigs artikel om M.S. i Musik und Kirche, 37. ärgang
ditionelle lokaliteter.
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fremdraget i vrerket
værket Dalum Sogns Historie. 3 Her kan man i 1. bd.'s 1. del
deI
1391rese:
side 139
læse:
_'\f regnskaberne [= lens-] 1627 oplyses, at der nu er kommet en ny person pä
på Dalum ved navn Me1chior,
Melchior, en organist, der skulle oplrere
oplære de kgl.
børn i musikken. Murennester S0ren
b0rn
Søren Thommesen
Thornmesen havde nogle reparationer pä
på hans kammer. Den 26. april 1627 kvitterer Me1chior
Melchior organist
(kvit. nr. 10) for betaling for strenge og klavern0gler
klavernøgler til c1avicordet,
på 2Yz mk. 6 sk.
sko [Og i
der blev brugt til kgl. maj.'s b0rn.
børn. Be10bet
Beløbet var pä
note 3 side 204:] Organisten hed Melchior Schildt, en tysker, som for
300 rigsdaler årligt
ärligt skulle undervise kongens børn:
b0rn: A. Hammerich:
Musikken ved Chr. IV's hof side 176 flg. 4
Fonnålet med nrervrerende
Fonnälet
nærværende artikel skaI
skal da vrere·
være· at supplere de mange facts
(datoer m.v.) med en musikhistorisk nyttigg0relse
nyttiggørelse af de netop omtalte dokumenter og säledes
således g0re
gøre det muligt at fä
få et mere detaljeret kendskab til
M.S.'s ophold i Danmark i de tre är.
år.
børn
Chr. 4's personlige interesse for musik og hans omsorg for at give sine b0rn
en musikalsk opdragelse er velkendt, og M.S.'s tilstedevrerelse
tilstedeværelse i Danmark er
kun et enkelt udtryk for kongens sans for musikalsk kvalitet. s5
M.S. er kommet til Danmark 10. juli 1626.6 Han indrubriceres blandt
"Lærere for Prindserne og Kongens B0rn".
"Lrerere
Børn". Han kaldes "organist" (se nedenfor) med tilf0jelsen
tilføjelsen "at undervise de kgl. B0rn
Børn pä
på Dalum".7
Det er altsä
altså i Dalum, man finder'ham iden
i den f0rste
første tid. Her opholdt Chr. 4 sig
ofte sammen med Kirsten Munk, 8 men ingen af dem var pä
på Dalum ved
M.S.'s ankomst. Kongen f0rte
førte krig i Tyskland, säle
således
des at man med Birket
Smith9 kan sige, at der ikke holdtes noget egentligt hof i Danmark i den periode (og perioden var lang: det meste af 1625 og hele 1626). Og Kirsten
lO (her f0dtes
Munk var pä
på Haderslevhus fra 2. juli til 30. august 10
fødtes tvillingeme
tvillingerne
Christiane og Hedvig).
Vi har fra Chr. 4's händ
hånd talrige udtalelser om musikalske anliggender, hvad
3, Jacob Hansen og Knud Mortensen: Dalum Sogns Historie. Udg. af Dalum kommune 1959-68.
4. Se dog også
ogsa s. 81 ff.
5. Om M.S. som musiker og komponist se bl.a. W. Breig og A. Harnmerich:Mus.
Hammerich:Mus. ved Chr. d. Fjerdes Hof.
(anført i A. HarnHam6. Se Meddelelser fra Rentekammerarchivet, udg. af Joh. Grundtvig 1872, s. 187 (anf0rt
merich:Mus. ved Chr. d. Fjerdes Hofs. 82 og 215).
7. Med dette udtryk menes kun kongens b0rn
børn med Kirsten Munk, Se S. Birket Smith: Leonora
Christina Grevinde Ulfeldts Historie. Kbhvn. 1879, I, s. XV f note 92.
8. Kongens svigermoder Ellen Marsvin havde Dalum Kloster som len i ärene
årene 1620-28 og 1629-39.
9. Birket Smith s. 13.
10. Birket Smith s. IV note 27.
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ansættelser, om
enten det drejer sig om rent personlige betragtninger, om ansrettelser,
m.vY Mht. Dalum sender kongen den
instrument er, om musik ved fester m.v.u
instrumenter,
Høg,12 i hvilket
16. februar 1627 et missive (fra Dalum) til renternester Ove H0g,12
bl.a. stär:
står:
Strenge tilatt bruge paa Symphonied skaldtu, epther huosliggendis Sed~
del, sende til Daalum. Den Luthenist Saoch I0rgen
deI,
Iørgen behm, som singer,
skal du bephaale aU
att drage til
och den beste dreng ybland discantisterne skaldu
Othense, och naar dennom tyd forresettis aff frue Ellen, skall dy uaare
paa børnen,
b0rnen, Drengen skal
skaI spiisis paa KlosteridY
Et klart udtryk for, at kongen ogsä
også pä
på Dalum 0nsker
ønsker en livlig omgang med
musik. Og den 4. marts 1627 komm
kommer
først kapier (denne gang fra Stade, der f0rst
tulerer 5. maj) f0lgende
følgende missive, igen rettet til Ove H0g:
Høg:
Offe H0g
aU
Høg om organisten paa Dallum. V G T Vi bede dig och ville, att
besøges paa den organists vegne som er paa Dalum, och
naar du hermed bes0ges
den bestilling vi hannem giffuett haffuer dig visis, du da lader hannem
fornøyes och gottgi0res,
forn0yes
gottgiøres, huis billig fortrering
fortæring hand kand haffue giort
paa sin rejse herfra til forne Dallum huilcket du oss saale
saaledis
dis til regnskab
kand haffue att lade f0re
føre . Datum - Stade den 4. Marty 1627. 14
Af det ovenfor anf0rte
anførte udtryk "at undervise de kgl. B0rn
Børn paa Dalum" mä
må
været undervisningY
fremgå, at hovedformälet
fremgä,
hovedformålet med at hidkalde M.S. har vreret
Det kunne derfor vrere
være interessant klart at vide, hvad der ligger i betegneIbetegnelsen "organist". F0rst
Først mä
må man konstatere, at der ikke stär
står "hoforganist",
en titel, der nreppe
næppe kan dokumenteres, heller ikke fra kongens händ
hånd .16
Man kan h0jst
højst kalde harn
ham organist ved hoffet. Og derfor er det vel mest nrernæraf
den
nye
liggende at forstå
ordet
på
den
måde,
at
kongen
blot
gør
brug
forstä
pä
mäde,
g0r
musiklrerers
musiklærers sredvanlige
sædvanlige titel, der jo refererer til hans almenkendte profes-

11. Se Kong Christum
Christian den Fjerdes egenhrendige
egenhændige Breve, udg. afC.F. Bricka og J.A. Fridericia
Friderieia 188991,2. bd. 1626-31 passim. Optrykt 1969.
12. Ibid. s.56 .
13. Missivet omtalt i J. Hansenog
Hansen og K. Mortensen s. 139 Gfr. note 3).
14. Sjæl/o
Sjrell. Tegn. bd. XXIII s.
S. 277.
217. Ogsä
Også i Kancelliets Brevbeger
Brevbøger 1627-29, udg. af Rigsarkivet ved
E. Marquard, Kbhvn. 1929, S.
s. 35. Mere n0jagtigt
nøjagtigt eiteret
citeret i bd. 11
II af Bricka og Fridericia s.
S. 56
note 3 Gfr. note 11).
15. M.S. havde ingen bibeskæftigelse
bibeskreftigelse som så
sä mange andre. Han supplerede sin indtægt
indtregt som orgasä hans opgave som musiklærer
musiklrerer var ikke ny, da han kom til Danmark.
nist med undervisning, så
SeAjMw 11,
II, 1919-20, s.
S. 359.
lærer og hoforganist, så
sä er altså
altsä ingen af titlerne korrekte.
16. När
Når W. Breig kalder ham prinsernes lrerer
også Birket Smith I, s. XV f note 92.
Se ogsä
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sion. 17 10vrigt
løvrigt har vi ingen oplysninger om en mulig funktion som organist,18 ej heller som orgelspiller. 19
Endnu mermere
nærmere begivenhederne komm
kommer
er man sä
så ved hjrelp
hjælp aflensregnskaberne for Dalum Kloster 1626-27.20 Kgl. Maj.'s regnskab gär
går fra Philippi
Philip pi Jacoti1 ärsdagen
årsdagen igen 1627. Irubrikken"Penge giffuedt
bi dag, det er 1. maj, og til
Embidtzfo1ck" hedder det til slut i bilag nr. 4 (der er en oversigt over S0ren
Søren
Thommesens udgifter), dateret den 16. marts 1627: " ... och for enn skorrsteen hand flyde [= gjorde i stand] paa Me1chior
Melchior Organist hans Cammer".
betegnelsen "S0ren
"Søren MuureI den specielle kvittering, der stadig har nr. 4 og betegneisen
mesters Bevis 1626", udtrykkes det säledes:
således: " ... och paa enn schorsteenn
paa M: [= Mester] Me1chiors
Melchiors kammer ... ". Og i rubrikken "Penge Udgiffuedt Effter WeIb:
Welb: frue Elline Marsuins befallingh" lreser
læser man i den post,
der er anf0rt
anført under den 26. april 1627: " ... Leffueridt Me1chior
Melchior Organist
thill strenge och Andett hannd haffuer ki0bt
kiøbt thill Instrumenter till Kong:
Mayts: b0rn".
børn". Og be10bet
beløbet pä
på disse ting f0jes
føjes til nedenunder: Penge 2% Mk.
Sko Denne post findes da specificeret og underskrevet af M.S. personligt
6 Sk.
i kvittering nr. 10 (se ill. 1):
Verzeichnisse was ich Entesbenannter eingekauftt von Seiten oder dergleichen zu behueff der Instrumenten.
Anno 1626. In Julio zu hatersleben 2 Rollen Seiten dafür
dafUr
geben 8 schillingk danschke
Anno 1626 Item für
schlüsser zum Clavicordi dafiir
dafür gegefUr zwei kleine schliisser
ben 12 schillingk danschke.
Anno 1627 Zu hatersleben für
fUr 4 Rollen Seiten damit das Instrument
zu rechte gemachtt. So Ihrer MaY.
May. Kinder gebrauchtt dafür
dafiir
geben 16 schillingk danschke.
17. Denne formodning st0ttes
støttes i Thomas B. Bang's artikel "Lensregnskabeme
"Lensregnskaberne og deres Benyttelse
som historisk Kilde", Fortid og Nutid, 1.hft., 1914, s. 159.
anbefaling fra 1629 (om denne senere) bl.a.: " ... wie einen redlichen und
18. Kongen siger i sin anbe[aling
qualiIlZierten diener und Organisten eignet und gebühret
geblihret ...". Dette kan muligvis referere til
hans tjeneste som organist og säledes
således vrere
være andet end en titel, men det siger ikke noget om tjenestens art, ej heller om dens omfang.
19. II H.St. Holbeck kan man s. 683 læse:
Irese: " ... Muligvis har man en enkelt Gang h0rt
hørt den ypperlige
tyske Orgelspiller Melchior Schildt ...... En formodning, der vel kan have en vis grad af sandsynlighed for sig, men vi har heller ingen oplysning om mulig koncertvirksomhed fra M.S.'s
M.So's side,
hverken andres referat eller egne meddelelser. Og der Imdes ingen breve fra M.S. (oplysning fra
rektor Knud Mortensen, Odense). - En meddelelse af usredvanlig
usædvanlig art giver Th.W. Wemer
Werner i sin
artikel "Melchior Schildt und seine Familie", AfMw II, 1920, s. 356 ff, hvor der s. 367 kan lrelæses om M.So's
M.S.'s s0nneS0n
sønnesøn Karl Ludwig, oberstl0jtnant,
oberstløjtnant, der adles d. 22.1. 1755 i Wien. I den anledning udarbejder han en stambog, "in dem Wahrheit und Dichtung vermengt sind". Her omtales M.S. som kgl. hof- og kammerkommissrer!
kammerkommissær!
20. Se note 3 her.
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Ill. 1.
l. Kvittering underskrevet af Me1chior
Melchior Schildt.

Musikårbog 16
Musikärbog
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Anno 1627 FUr
Für kleinen
k1einen undt grossen eisernen draett, zu den Instrumenten verbrauchett dafür
dafiir geben 6 schillingk danschke.
Anno 1627 Noch eine Rulle Seiten dafür
dafiir 4 schillingk.
Summa in alles 2 Mk. 14 schillingk danschke.
Me1chior Schiltt
Melchior
organist. mpp
Dieses obgedachtes ist mir von Dinis Jenson Lehensreibern
auff Dalumb C10ster richtig bezaltz worden. 21
Kvitteringen indgär,
indgår, som nrevnt,
nævnt, i regnskabet 1. maj 1626 - 1. maj 1627.
Mens S0ren
Søren Murermesters bevis omhyggeligt noterer de forskellige datoer,
så anf0rer
sä
anfører Me1chior
Melchior Organist kun fordelingen pä
på de to är.
år. Af datoen 26.
april kan man læse,
Irese, at regnskabet blev
b1ev gjort op umiddelbart før
f0r det nye regnskabsårs
skabsärs begyndelse.
De fern
fem poster fordeles
forde1es med to i 1626 og tre i 1627. Ved den f0rste
første post i
indkøbene er gjort i Haderslev. Det kan da vrere
være
begge är
år fär
får vi at vide, at indk0bene
også de andre indk0b
indkøb er sket samme sted, idet det drejer sig
sandsynligt, at ogsä
om de samme materialer. Og det kunne se ud, som om M.S. har k0bt
købt de
Indkøbet er foregäet
foregået netop iiden
den
første strenge pä
f0rste
på vejen fra Stade til Dalum. Indk0bet
mäned, han blev ansat. Haderslev havde en central beliggenhed på
pä vejen fra
måned,
på
Danmark til Tyskland, og kongen og Kirsten Munk opholdt sig ofte pä
må äbenbart
åbenbart i denne sammenhreng
sammenhæng
Haderslevhus (cf. ovenfor). Og byen mä
have vreret
været bedre at handle i end det nrerliggende
nærliggende Odense.
nøgDe indk0bte
indkøbte ting vedr0rer
vedrører undervisningen. Det drejer sig om strenge og n0gler (eller läse?)
låse?) til instrurnenterne,
instrumenterne, af hvilke nrevnes
nævnes clavichordet.
c1avichordet. I nrestsidnæstsidste post omtales strengenes materiale, som hverken er kobber, messing, s0lv
sølv
små ineller guld, men jern, hvad vel har sin forklaring i, at der er tale om smä
strumenter med ensartet materiale i dybe og h0je
høje strenge. Bel0bet
Beløbet skriver
M.S. som 2 Mk. og 14 Skilling, mens det f0r
før hed 27'2 Mk. og 6 Sk.
SkoHan skrinæppe med sikkerhed pävises
påvises andetver sit navn med to t'er, og det kan nreppe
steds i hans skrift.22 Han kalder sig organist, ikke hoforganist (se ovenfor).

21. For oplysninger vedr. disse tekster takker jeg Landsarkivet i Odense, Det kgl. Bibliotek og Rigsarkivet.
har venligst gjort mig opmrerksom
opmærksom pä,
på, at man pä
på et af nodebladene i Clausholm22. Henrik Glahn bar
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M.S.'s ortografi er ikke konsekvent: hans veksler mellem Rollen og Rulle,
ligesom han kan skrive geben i det ene tilfrelde
tilfælde og gegeben i det andet og
i sidste linie helt udelade ordet. Dette sidste kunne tyde pä
på et vist hastvrerk
hastværk
med at fä
få kvitteringen frerdig,
færdig, sä
så meget mere som han heller ikke fär
får ordet
"danske" med.
Det nrevnes
nævnes undertiden, at M.S.'s ophold i Danmark kun blev ganske kort.
på den ene side skyldes, at b0rnene
børnene pä
på grund af kongens krigsDet kan vel pä
f0re1se
førelse b1ev
blev sendt bort fra Dalum (man var bange for, at Wallenstein skulle
gå over til Fyn), dels til K0benhavn,
gä
København, dels
de1s til Holland (se nedenfor). Og selv
se1v
om M.S. fu1gte
fulgte med til København,
K0benhavn, så
sä var mulighederne for undervisning
alligevel reduceret stærkt.
strerkt. Det var i efteråret
efteräret 1627. På
Pä den anden side må
mä
faderens død
d0d have været
vreret af afg0rende
afgørende indflyde1se
indflydelse pä
på hans afrejse knap tre
år efter at kongen havde engageret ham (se note 30).
är
kgl. børn
b0rn M.S. kan have undervist, må
mä se
En oversigt over, hvor mange af de kg!.
omtrent sädan
sådan ud: fra sin ankomst til
ti1 Da1um
Dalum og til efteräret
efteråret 1627 mä
må det
vrere
være Anna Cathrine (f. 1618), Sophie Elisabeth (f. 1619) og Leonora Christina (f. 1621). Va1demar
Valdemar Christi
Christian
an (f. 1622) kan nreppe
næppe medregnes. I efteråret
äret 1627 sendes Sophie Elisabeth og Valdemar
Va1demar Christian til Holland,23 og
de kommer f0rst
først hjem igen i 1629. Anna Cathrine og Leonora Christina
sendes til K0benhavn
København (sammen med de yngre s0skende),
søskende), hvortil de ankommer den 21. eller 22. oktober. I maj 1628 sendes ogsä
også Leonora Christina
til Holland, mens Elisabeth Augusta (f. 1623) i 10bet
løbet af sommeren sendes til
først tilbage til Dalum i 10bet
løbet af sommeren 1629. Fra
Sverige. De vender f0rst
det tidspunkt (sommeren 1628) ser det ud til, at kun Anna Cathrine har
været hjemme og har kunnet modtage undervisning.
vreret
Det kunne da vrere
være nrerliggende
nærliggende at sp0rge,
spørge, hvad 1'.1.S.
M.S. har foretaget sig efter
måneders opho1d
ophold pä
på Da1um
Dalum Kloster, a1tsä
altså i de 19 mäneder,
måneder, han
de ca. 15 mäneders
endnu blev
b1ev i Danmark. Vi har ingen op1ysninger
oplysninger om det, men det er vel
ve1 ikke
forkert at antage, at han har deltaget i musika1ske
musikalske arrangementer af forske1forskelfør han
lig art, sädan
sådan som han gjorde det ved hertug Christian Ludwig's hof f0r
24
sådan som det ve1
vel ogsä
også var tilfreldet,
tilfældet, da han, forkom til Danmark og sädan
mentlig for en kort periode, vendte tilbage til Danmark i an1edning
anledning af fest25
lighederne i 1634.
fragmenterne (ifr.
(jfr. note 1 her) kan se hans navn stavet med to t'er, men at skriftens identitet
"Sehildt" og "Schilt"
"Sehilt" (oplysning fra
næppe kan fastsläs.
nreppe
fastslås. I sit testamente skriver M.S. sit navn "Schildt"
Werner Breig i 1967).
23. Se til det flg . Birket Smith s. 14 ff.
Walther: Musikalisches Lexikon, 1732.
24. Se Johann Gottfried Walther:Musikalisches
25. Se note 1l her.
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M.S. var ikke den f0rste
første musikleerer
musiklærer ved Chr. 4's hof, men det var en ny
stilling, der var blevet
b1evet aktuel
aktue1 efterhånden
efterhänden som Kirsten Munk's børn
b0rn vokbestalsede Op.26 Efter M.S. kom Johannes Meincke, der fra 1615 havde besta11ing
på
ling som organist ved Vor Frue kirke i K0benhavn
København med forpligte1se
forpligtelse til pa
kongens forlangende at g0re
gøre tjeneste "in Vnser Sch1oszkirchen,
Schloszkirchen, Capellen,
Koninglichen gemechern, oder wo es vnsz gefellig". Ved bestalling af 11.
lærer for
januar 1630 udneevnes
udnævnes han til organist pä
på Frederiksborg og til leerer
de kgl. b0rn,
børn, men han er forordnet til denne tjeneste allerede den 12. auoplysninger fremgust 1629, fra hvilken dag han ogsä
også fär
får sin 10n.
løn. 27 Af disse op1ysninger
säve1 som orgagår nogen1unde
gär
nogenlunde k1art,
klart, hvilke forpligte1ser
forpligtelser der pähvilede
påhvilede ham såvel
pä forskellig vis indtil august 1629 og derneest
nist og som musiker på
dernæst som
organist og musikleerer.
musiklærer. Vi ved ikke, om der fra 1629 er tale om et udvidet
stillingsindhold, altsä
stillingsindho1d,
altså musikundervisning + organisttjeneste, eller mäske
måske b10t
blot
om en officie1
officiel fastseette1se
fastsættelse af hidtidig praksis. Vi har ingen viden om, hvorpå Frederiksborg.
vidt M.S. fungerede som organist pä
Som en afrunding af M.S. 's opho1d
ophold i Danmark i de tre är
år foreligger anbefa28
lingen fra Chr. 4. Den er dateret den 2. maj 1629. M.S. figurerer rigtignok i Meddelelser
Medde1e1ser fra Rentekammerarchivet med datoen [19. dec. 1628].
Men parentesen om denne dato angiver, at den pågældende
pägee1dende har modtaget
nærlig10n,
løn, men siger intet om, hvornår
hvornär han er afskediget. 29 Det er da mest neerligførst har fundet sted, efter at kongen har skregende at antage, at afrejsen f0rst
vet sin anbefaling, altsä
altså i maj 1629. Og der kan da sluttes med at anf0re,
anføre, at
M.S. i juli mäned
måned samme är
år tiltreeder
tiltræder det for familien Schildt sä
så traditions30
rige embede som organist ved Marktkirche i Hannover.
Blandt de sp0rgsmä1,
spørgsmål, man kunne stille i forbinde1se
forbindelse med Me1chior
Melchior Schildts
ophold i Danmark (bäde
opho1d
(både 1626-29 og 1634), er dette: har han komponeret
Musikhåndskrifterne fra Clausholm (se note 1) kan man s.
noget i de är?
år? I Musikhdndskrifterne
26. Prinserne havde andre lrerere.
lærere. Se bl.a. Meddelelser fra Rentekammerarchivet s. 186 (jfr. note 6).
værk til
tU DanskeSamlinger
Danske Samlinger 2. Rk. I,
27. Se Birket Smith s. XXXI note 198, og henvisningen i dette vrerk
s. 154, Anm. 2.
f01gende steder: 1. Patenten 1629, fol. 291 på
pi Rigsarkivet. 2. VjjMw
28. Den Imdes helt eller delvis følgende
IX 1893, s. 80 ff note 2. 3. A. Hammerich: Mus. ved Chr.
ehr. d. Fjerdes Hof i bilag nr. 7, s. 191 f
(kun delvis).
29. Se Meddelelser fra Rentekammerarchivet s. 124.
økonomiske forhold under ~it ophold
30. Se VjjMw VII 1891 , s. 22. - M.S. synes at have haft gode 0konomiske
år senere, da han har en brevveksling med borgmester
i Danmark, hvilket kommer frem nogle är
rid i Hannover. Th.W.
TIl.W. Werner siger om dette iAjMw 11,1919-20, s. 361: "Er gibt zu erkenog råd
Majestat dem
nen: er habe vor ungefahr
ungefåhr zehn Jahren auf Ersuchen des Rates auf eine bei Sr. Majestät
Konige von Dänemark
Könige
Diinemark innegehabte 'ansehnliche bestallunge resigneret und sich amore patriae
gegen ein Liederliches alss 100 Thlr.' in seine Dienste begeben."
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Hafniæ. Melcher Schilt. Anno 1634. 8. juli. (Se udg.s kommentar
Irese: Ha/ni«!.
18 læse:
Måske har han skrevet mere end de berømte
ber0mte variationer
variation er over
ibidem s. 35). Mäske
üg sandsynligheden kan måske
mäske styrkes
Lachrimae" her i landet. Og
"Pavana Lachrlmae"
pä, at han formodentlig har opholdt sig i København
K0benhavn i 3-4 mänemåneved tanken på,
der, idet de store festligheder f0rst
først fandt sted i oktober. Men der foreligger
ingen konkrete oplysninger.
Vi har i Danmark endnu en omtale af M.S. Det er i Matthias Henriksen
Sangrnester fra 1. januar 1687, udg.
Schacht's Musicus danicus eller Danske Sangmester
af Godtfred Skjerne, København
K0benhavn 1928. Her stär
står der om M.S. s. 61 : "Melotheticus ingeniosus, intonationes publicavit, duo bus organis, alternis vicibus
pulsandos". I den i note 2 omtalte artikel (= anmeldelse) af S.A.E. Hagen
Ireses, at Schacht's oplysninger er rigtige, idet M.S . i orgelkoralen "Herzlæses,
0 Herr" netop gør
g0r brug af to manualer. Dette siger,
lich lieb hab ich dich, o
at Hagen sretter
sætter lighedstegn meIlern
mellem betegneIsen
betegnelsen "duobus organis" og "ad
manuale duplex". Her skal
skaI blot gøres
g0res den bemærkning,
bemrerkning, at der i Marktkirche
ansrettelse 1629 blev bygget to nye pulpiturer, det
i Hannover efter M.S.'s ansættelse
ene under orglet mod 0st,
øst, det andet i nordsiden under det gamle orgel. 31
Kan betegneIsen
betegnelsen "duobus organis" referere til disse to orgler? I så
sä fald er
vrerker af M.S. gäet
gået tabt. Men säfremt
såfremt udtrykket skaI
skal forstäs
forstås som
yderligere værker
to manualer, sä
så kan vi i dag føje
f0je endnu et eksempel til det, som Hagen anf0anfører, idet secundus versus i det store Magnificat I. Modp2 i udstrakt grad er
prreget af manualvekslen. Og
üg säledes
således kan der blive st0rre
større dækning
drekning for
præget
Schacht's flertalsform
flertals form i "intonationes". Men hvor har Schacht sin viden fra?
Og
üg har man kendt Schildt's vrerker
værker pä
på det tidspunkt?

31. A/Mw 11
II s. 361, note 2.
II, Werke alter Meister, m. 24 (Kistner und Sie32. Udg. af Werner Breig i 1967 i Die Orgel, Reihe 11,
gel, KoIn).
Köln). Omtalt i sammes artikel i Musik und Kirche (jfr. note 2).
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Zusammenfassung
Unter den vielen ausländischen
auslandischen Musikern am Hof Christians IV. befand sich auch der
deutsche Organist und Komponist Melchior Schildt. Die Angaben iiber
über seinen Aufenthalt
AufenthaIt
Danemark bzw. Kopenin Dänemark,
Danemark, in !.exika
Lexika und dgl. , besagen meist nur, dass er in Dänemark
hagen war. Der Aufsatz will ein nuancierteres Bild seines Aufenthalts
AufenthaIts geben - rein
geographisch wie in bezug auf seinen Dienst. Grundlagen sind Hinweise in der dänischen
danischen
Musikliteratur und namentlich die Dokumente, die erstmalig im Werk Dalum Sogns
Historie (siehe Note 3) erwähnt
erwiihnt sind und im Artikel ausführlich
ausfUhrlich behandelt werden. Die
einzige persönliche
personliche Quittung von der Hand Melchior Schildts, die wir hierzulande haben,
ist wiedergegeben, wozu noch Zitate aus Briefen des Königs
Konigs Christian IV. kommen.
Es war die besondere Aufgabe Schildts, die Kinder des Königs
Konigs mit Kirsten Munk - die
Prinzen hatten andere !.ehrer
Lehrer - zu unterrichten. Während
Wiihrend aus der Quittung klar seine
Funktion als
ais Musiklehrer hervorgeht, haben wir keinerlei Dokumentation für
fUr seinen
Dienst als
ais Organist - weder in den etwa 15 Monaten, die er sich im Kloster Dalum bei
Odense befand, noch in den 19 Monaten in Kopenhagen (oder auf Schloss Frederiksborg?)
Der Artikel führt
fUhrt abschliessend an, dass Melchior Schildt in Verbindung mit dem Jahr
1634 in The Clausholm Music Fragments (siehe Note 1) erwähnt
erwiihnt wird, und fügt
fUgt einige
Bemerkungen zu der Charakteristik, die Matthias Henriksen Schacht in seinem Musicus
danicus eller Danske Sangmester (16S7) von ihm gibt.

