
anmarks ypperste Kunstsmed 
og hans Værker paa Fyn . 

...- ' evidst, men ikke betydningsløst, kan der gennem Sindet 
bølge en Følelse, som skyller Nuets Grænse bort, gør Til

:t.sen vi dere end til den nærmeste Fremtid og spænder Kræf
= til størst Ydeevne. 
i:os Tycho Brahe, den mægtige Arbejdsnatur, fik den Følelse 

da han paa sit Dødsleje idelig paa Latin gentog: 
..,id mit Liv ej synes forgæves !« 

?or de fleste er denne lønlige Følelse vist ikke mere bevidst 
_\ftenvindens Susen i Poplerne er det for den Mand, som 
_ aget af at beslaa en Hest. 
3: dog har denne lønlige, halvt eller helt ubevidste Følelse, 

__ Ta kt og Rytme, Humør, Ansvar og Fremdrift i mangt et 
ende Menneskes Liv. 

~.>:ont vi ændser den saa lidt! Hvis den tav, vilde Svinget 
_=nesker sagtne i en betænkelig Grad - ogsaa hos dem, 
~endte og navnløse fylder deres Plads og gør deres Gerning. 

mit Liv ej synes forgæves! - Tiderne har set Skare 
-kare af Haandværkere leve deres Liv og forsvinde . 

ge af disse brave gamle Mestre har vel aldrig tænkt, 
e udtalt den berømte Sætning. 

--= har ganske simpelt udført deres jævne Arbejde saa godt, 
:-es Liv ikke har været forgæves levet - set med vore Øjne, 

vidt vi, Nutidens Slægt, dømmer derom. 
nden, der førte Redskabet, og Øjet, der saa' saa sikkert 

d saa fin Følelse for Formens Harmoni, er forlængst 
- i Mulde, men den Dag i Dag glædes vi over mange af 
__ ::e fra de gamles Værksteder, fordi Personlighed og det 
_ _ Haandværkerhumør satte Præg paa Haandens Virke. 
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Af Selvstændigheden overfor det enkelte Stykke Arbejde u
·s prang jo da ogsaa, at de agtede det for noget værd, de ku n 
»være det bekendt «. 

>Caspar Fincke bin ich genant. 
Diser Arbeit bin ich bekant.« 

Saaledes skriver en af dem, en af de største, paa det h 
ligste Værk, som han udførte, Smedejernsgitrene, der lukker : 
Christian den (jerdes Gravkapel i Roskilde Domkirke. 

Den dygtige Kunsthistoriker, Dr. phil. Francis Beckett, kald
easpar Fincke for »den ypperste Kunstsmed, der nogensin 
har levet i Danmark «. 

Det er vel ikke uberettiget at mindes Caspar Fincke net 
i dette Aarsskrift, da vi her paa Fyn har to Værker af ha
nemlig Gitteret i Nyborg Kirke og Dørene for Henning Walck 
dorfs Kapel i St. Knuds Kirke. 

I vore Dage, da Sansen for det ægte Kunsthaandværk voks· 
·som Modtryk mod alt det indførte grimme Fabriksstads, er h ~ 

Navn kommen til fornyet Ære og Værdighed, og hans Vær•
studeres ikke blot af Kunsthistorikerne, men af de fremadst 
hende i den gamle Smeds eget Fag. -

Caspar Fincke levede omtrent 44 Aar i Danmark, og i 
mindste fra sit 26de Aar var han i Christi~n den (jerdes Br 

Han er vistnok Tysker. I hvert Tilfælde har han faaet _ 
rerne til sine Motiver i Sydtyskland, hvor der jo i hans L 
lingetid var højt udviklede Kunstsmede. 

Dr. Eeckett mener, at Caspar Fincke har lært sit Haandvæ 
hos en af de dygtige Smede, som virkede i Augsburg og Nii 
berg. Men Doktoren tilføjer, at i sine bedste Ting er Ca 
Fincke frodigere og kraftigere end sine tyske Forbilleder. 

1610 - han var da omkring ved 26 Aar - havde han :... 
bejde i Arkeliet (Vaabensmedjen) ved Kronborg. Der blev 
ved at arbejde til 1622, da han blev Mestersvend paa Kon 
Grovsmedje ved Helsingør, Hammermøllen hed den. 1631 -
han Bestalling som Kongens Klejnsmed i Københavns, Fre~ 

riksborgs og Kronborg Len. At han har sat Pris paa de
Stilling, ser vi deraf, at han anmoder Frederik den tredje 
.at den maa gaa i Arv til Sønnen Morten Fincke. 

Vi forstaar, at Fingrene har kløet paa den unge Smed, -
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- der i Vaabensmedjen, efter at lave lignende Storværk, som 
ha v de set hos sine Mestre dernede i Tyskland. 

:\Jen dermed havde han jo ikke Jernet at lave et stort Ar-
• e af og Stedet at sætte det. 

Det skal der to om, en Arbejder og en Arbejdsgiver. 
Det er Christian den fjerdes Ære, at han var Caspar Fincke 
.\rbejdsgiver, som forstod, hvad Kræfter der boede i den 

-;e Mand. 
Ko ngen lærte jo sine Folk nøje at kende, for han fulgte per

_:::J ig med i meget, som man skulde synes var naverkomme
Man kan se det af de Ordrer, han giver. 

F or blot at nævne nogle enkelte - - de smaa Stenbroer 
'lem Frederiksborg og Fanerholm er saa umagelige, de skal 

- - der skal bygges Skur med Straatag til Spædkalvene 
- - Mejerskerne paa Ladegaardene har »slaget Smør uens « ; 

- skal drages af Lønnen fra dem, som har skaffet mindst 
or og lægges til deres Løn, som har skaffet mest. 
Kongen, der jo. var et ivrigt Arbejdsmenneske, kunde op

-;::es, naar hans Folk ikke udførte ordentligt, hvad de havde 
taget sig. Bastian Murmester skal lave en Rende fra Kæl

_:en færdig, ellers skal han have Losemente udi ,Taarnet«, til 
anden Mester gør den færdig. Men hvis Bastian gør den 

:dig, skal han dog sættes i Hullet, fordi han ikke før har 
--~ført Arbejdet. Ja, en Mand, som havde bygget en Valke

Ile, skulde sættes i Jern paa Bremerholm, fordi Møllen ikke 
de gaa ved det tilstedeværende Vand, som han havde lovet. 
Kongen havde megen Sans for alt, hvad der vedrørte Haand-

rk og Bygningsarbejde, han var jo selv en dygtig Bygmester, 
:1 har han taget sig af Spædkalvenes Skur og vidst Besked 
ed, hvor meget Smør, Mejerskerne skaffede, saa har han og
.1 nok haft Øjnene med sig overfor Haandværkerne. Vi ved 

- da ogsaa, at han ofte selv udbetalte dem deres Løn. 
Vi tager vist ikke fejl i, at Kongen efterhaanden har faaet 

ik for, hvad for en snildrig og dygtig Smed denne Caspar i 
-..:keliet var, og - da saa Øjeblikket er der, faar den unge 

nd det, som vi nu til Dags kalder » Opgaven~. 

dhamre det haarde, tunge Jern i Netmønstre og Spiraler, 
Blomster og Cirkler, som Smeden havde lovet - var det 

:~k eligt! 

9 
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Mangen Spidsborger har rystet paa Hovedet, men Caspa 
lader dem ryste, og hurtig, som han er, skaber han det dejlige 
Gitter under Midtbuen af Ringrendingsporten paa Frederiksborg 

Man mener, at det er det første Smedejernsgitter i Danmark. 
I det næste større Arbejde, Vinduesgitret foran Kongens Kirke

stol, som Arkelismed Caspar Fincke udfører, mærker man ' 
hver Tomme, hvor han er S m ed til Bunden af sit Hjærte 
Dette, at han kan hamre og bøje det haarde Jern og »finde 
paa«, saa alle disse Snirkler, disse kobberdrevne Sneglehuse 
disse Rosetter og Hjerter føjer sig sammen til en Helhed, e: 
Værk, han ret kan være bekendt, det løser alt det hæmmende 
man synes, at man kan fornemme det glødende Arbejdshumør 
hvorved han Dagen lang har brugt sit Værktøj. 

Da han 1618 stilles overfor den største Opgave, som er bud: 
· ham, Gitterportene i Roskilde Domkirke, da kender han si 
egen Styrke. Af sin dristige Fantasi lader han sig hæve over a 
hidtil ke_ndt. De mange Skippund tungt, klodset Jern og Ko 
ber, hvad blev det dog ikke til, naar det l)avde været i ha : 
Ild og under hans Hammer. 

Hans Smedeopfindsomhed ei· uudtømmelig. 
er ens. Det ser man sjældent paa udenlandske Arbejder, sa 
det er Grøden i hans Opfindsomhed, der har lært ham dette. 

Det er en Fryd at gennemgaa disse Porte, Felt efter FeJ 
fordi det altid er morsomt at falde fra den ene beundrende For· 
bavselse i den anden. 

At Christian den rierde har vidst at agte dette Værk, ser 
deraf, at Caspar Fincke faar Lov at sætte sit Navn paa det. 

Foruden N a v net er der et Tegn, som vi . allerede finder p a 
hans første bekendte Arbejde, Gitteret i Ringrendingsporten, e 
Hammer og en Nøgle korslagt. 

Det er det Adelsmærke, som han selv har skabt sig. 
Hammeren, som i hans Haand evnede saa meget, og Nøgle 

ja, maaske han ikke har tænkt andet, end at en Nøgle, de. 
hørte til en Laas, noget af det fineste og klejneste han . laved 
og Hammer og Nøgle overkors dannede en god Figur at hamr~ 

i Jern og føje ind i Mønstret. Men vi synes maaske, at de
er et godt Symbol paa den brave Mestersmeds Evne til me 
sit Haandværk at lukke op for en hel Fantasiens og Skønhede 
Verden. 
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At en saadan Mand havde Arbejde ogsaa for adskillige af 
.-idelen, ved vi. 

I Aarhus Domkirke finder vi flere af hans Arbejder. 
Og i St. Knuds Kirke i Odense lukker et godt Arbejde af 

-aspar Fincke for Henning Walckendorfs Kapel. Disse Gitter
:.ore bærer Aarstallet 1636. 

Mester gentog jo nødigt sig selv i de forskellige Felter, som 
.::ans Arbejder var inddelt i, han varierede jo endogsaa de 54 
? elter i Rundetaarns Rækværk. 

Gennemgaar vi de fire Felter paa Døren til Walckendorfs 
~apel , finder vi de fleste af de for Fincke særegne Træk. I et 
?elt er der store hjærteformede Mønstre, hvis Spidser samles i 
!idtcirklen. Firkløverornamentet, indføjet i det af fire saakaldte 
..Eselrygge « dannede rudeformede Felt, den korslagte Nøgle og 

Hammer og andre Enkeltheder er det morsomt at gennemgaa. 
Træder man saa lidt tilbage og ser paa Helheden, kan man 

-~ke andet end føle sig siaaet af den fri og sikre Komposition 
hele den friske og dygtige Behandling. 
En af Nyborgs »Seværdigheder « er Gitret i Kirken. Det er 

::n heldigvis flyttet tilbage til sin Plads foran det sydøstlige 
-apel, efter at det i lang Tid var opsat mellem Kirken og 
- .æstegaarden. 

1649 blev det af Caspar Fincke lavet til Karen Krabbe; hendes 
::> Ægtefællers, Johan Friis' og Holger Rosenkrantz' Vaaben ses 
>er Gitterdørene. Foruden Caspar Finckes sædvanlige Ejen

..:ommeligheder finder man et nyt dekorativt Motiv, som han 
· røvrigt ogsaa har brugt paa Gitterdørene paa Korskranken i 
~rhus Domkirke. Det er to Flige, som er svungne saa stærkt, 
: de danner, man kan kalde det , to ikke fuldt afsluttede Otte

Je r, de aabner sig mod hinanden .som to krummede Krebseklør. 
Som man ser manglede Fincke ikke Opgaver. 
Det var naturligvis herligt at faa Brug for sine Evner i de 

5:ore kunstneriske Arbejder. Men det daglige skulde ogsaa vare
ges. Istandsættelser var der paa Slottene og Ladegaardene. 

·-odertiden skriver Kongen til Lensmanden, at Caspar Fincke 
-al komme ud paa et af Skibene. Hængsler, Laase og Nøgler 
~ ulde smedes, Smørtønder og Kisler beslaas. Brandjern (et 
.ags Stativ til at bære Kogekar over Ilden) skulde »flies« , hvis 
e fejlede noget. Og siden Kongen fandt paa det ny med 

9", 
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Postrute gennem Riget, skulde Caspar Fincke have Tilsyn med 
Postvognen e. 

Lensmandens Bud har 
med Besked fra Kongen. 
tidt skikket til ham. 

ofte haft sin Gang til Mester Caspar 
Og Vogne med Trækul og Jern er 

Ilden har blusset, og Hamrene har lydt fra Morgen til Aften, 
og de Arbejder, som sendtes ud fra Caspar Finckes Værksted 
var prøvede og gode. 

Han ha r ikke i Mellemtiden mellem de store Opgaver gaaet 
og sukket efter dem og agtet alt andet Arbejde for ringe og 
ligegyldigt. 

Hvor dygtig, h an har været, ogsaa til de mere »nyttige < 
Ting, kan vi skimte i en saadan Omstændighed, som at det, som 
Kongen i et af sine Breve kalder : noget Arbejde Caspar Fincke 
har gjort »her i Køkkenet «, vistnok er nogle Bradspid af Smede
jern, og de er saa sindrige, at en senere Slotsforva lter beskriver 
dem som en af Slottets Seværdigheder. 

Caspar Fincke var i Gunst hos Frederik III. som hos Chri
stian IV. Og en agtet Stilling har han indtaget i Helsingør, hvor 
han boede til sin Død. Han var en holden Mand, som ejede 
flere Huse, desuden en Mølle ud en for Byen. 

Sit Husbrev (Skøde) maatte han engang aflevere til Tolderne 
som Pant paa, at det Arbejde, han havde fa aet »Penge paa 
Haanden« for, nok skulde blive færdigt. Kongen var jo, som 
bekendt, meget ordentlig og nøj e i Pengesager. Ellers havde han 
vel heller ikke kunnet bygge, som han gjorde. 

Caspar Fincke boede i Helsingør, til han døde, 71 Aar gam
mel , men naturligvis har han rejst meget til Frederiksborg ocr 
København. 

Mon ikke denne mærkelige By Helsingør, Danmarks Port ud 
til den store Verden, mangen Gang har s a t M ester Caspars Fan
tasi i Bev.ægelse. Livet der var jo alt andet end lige ud ad 
Landevejen. 

Troldkvinder vrimlede det nu med. Christian IV skrev en
gang til Kansleren Christian Friis, at han skal vare Øvrigheds
personerne i København og Helsingør. De tog ikke kraftig nok 
fat paa Trold k vinderne, og da der er altfor mange af dem i d t 
to Byer, er det bedst, at de engang til Gavns udfejes, at man 
kan blive det Skarn kvit af Huset. 
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De fremmede Skibsfarende bragte jo ogsaa meget Liv til 
Byen. Mærkelige Dyr kunde de have med, Papegøjer og Mare
·atte. Forunderlige N y heder derude fra de fremmede Lande 
unde de berette. 

Der var nok, som kunde skylle hen over En baade med 
ru og Undren, saa ens Tanker ikke fik Ro til at skimle. 

Byen selv var jo saare smuk med de store Skove og den 
:""riske Strand. Blot man bukkede sig, kunde man finde Snegle
~use og andre mærkeligt formede Ting. Saa var der al Blomster
. ragten i de smaa, lune Købstadhaver. Hvor var der mange 
-·ags Former i Blomsterne, og som de Stængler kunde snart 
:-anke sig, snart bøje sig. En udfoldet Tulipan , en helt anden 
?orm end som nu Frøkapslen af en afblomstret Valmue. Men 
_.egge kunde de gengives »stiliseret «, som vi kalder det. 

Ja, der flyver saa meget gennem en Kunstners Sind fra det 
an møder paa sin Vej - - noget danser videre med det 

--indpust, som bragte det, andet spirer og folder sig ud i mo
ent Arbejde. 

Kender vi end ikke alle Caspar Finckes Arbejder, saa ken
_er vi dog saa mange, at vi beundrer den Fylde af Humør og 

!æde ved at forme og skabe og den til Bunds Dygtighed, hvor
ed hans Haand virkede, og den Fremdrift, som var over ham, 

_aar han tvang Materialet til at gengive, hvad hans Fantasi og 
_ans Formsans saa dristigt udtænkte. 

Den Mands Liv synes ikke forgæves levet, som vækker Glæde 
~os Beskueren Aarhundreder efter, at han skabte sit ærlige Ar

ej de. -
Vi historisk interesserede Fynboer er Dr. phil. Francis Eeckett 

-:-ak skyldig, fordi han saa overbevisende har fæstnet den be
·~rnte Smeds Navn ved Walckendorfdøren i St. Knuds Kirke 

g ved Gitret i Nyborg Kirke og derved givet de to udmærkede 
tykker Kunsthaandværk end yderligere Værdi for os. 

Sophie Breum. 
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