
Instrumentmagerens Kone – synger, spiller og fortæller 
 

om middelalderens musik og instrumenter 
 

I middelalderen vandrede musikerne ofte rundt fra by til by med deres kurv på ryggen. 

Derfor var instrumenterne ikke så store og tunge. 

Her er nogle af de musikinstrumenter, som Instrumentmagerens Kone har med på 

markedspladsen. 
 

Blokfløjter: 

Her i denne formidlingskoncert kan publikum se og høre den første blokfløjte, der er 

fundet (skabt med ´fundet´ som forbillede).  

Mange musikere spiller i middelalderen på 2 blokfløjter på en gang – det gør selvfølgelig 

også Instrumentmagerens Kone. 
 

Benfløjter: 

Fløjter lavet af ben er der mange af i middelalderen. Instrumentmagerens Kone har lavet 

en benfløjte af et ben, som hun fandt på stranden. Hun fortæller hvordan den er lavet og 

spiller på benfløjten. 
 

Tre huls fløjten: 

I middelalderen er der en særlig populær fløjte med kun 3 fingerhuller, som kaldes 3 huls 

fløjten. Den kan spilles med kun en hånd. Musikeren kan så med den anden hånd spille 

rytme på en tromme.  

Det er i middelalderen meget almindeligt at musikere spiller på tre huls fløjte og tromme, 

da der ofte kun er èn musiker til at sørge for både melodi og rytme til dansen.  
 

Skalmejen: 

Skalmejen er et yndet instrument i middelalderen, det gælder både den lille enkeltbladede 

skalmeje - klarinettens forgænger - og den store dobbeltbladede skalmeje - oboens 

forgænger. Hør skalmejernes kraftige og særegne klang og se rørbladene indeni 

skalmejerne. 

En skalmeje kan være en del af en sækkepibe - i så fald er den blevet forvandlet til 

spillepiben på en sækkepibe. 
 

Musikken: 

Hvordan mon musikken lød i middelalderen? Ja, det er og bliver jo gætværk. Men nogle 

nedskrevne toner i form af neumer har overlevet tiden og Instrumentmagerens Kone 

fortæller og demonstrerer også en mulig foretrukken rytme. 
 

Strengeinstrumenter har Instrumentmagerens Kone også med. 
 

Rundlyren: 

Den gennem mange århundrede populære rundlyre, er et godt instrument til at understøtte 

fortælling og sang. 
 

Strygelyren og citolen: 

Og så er der strygelyren, med strenge af hår fra hestens hale. Strygelyren spilles med en 

bue og har ikke noget gribebræt. 

Det har til gengæld citolen – guitarens forgænger, som Instrumentmagerens Kone også har 

med i sin trækvogn. 
 

 

 



Symfoniaen: 

Symfoniaen, som Instrumentmagerens Kone spænder om maven, er en lille kasse med et 

håndsving der driver et hjul. Tre strenge spiller, når hjulet drejer rundt. Symfoniaen er et 

droneinstrument, fordi de to af strengene hele tiden spiller de samme toner – dronetoner, 

en lyd, som vi bedst kender fra en sækkepibe - Den tredje streng spiller 

Instrumentmagerens Kone melodien på ved hjælp af en række tangenter.    
 

                          --------------------------- 

 


