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Denne skildring af H. W. Warnstedts liv og virke er 
for den største dels vedkommende opbygget af hans skrift
lige efterladenskaber, dels hans papirer i det kgl. theaters 
arkiv og indberetningerne fra hans gesandtaar i Lissabon, 
dels og væsentligst af den samling breve, som han gennem 
omtrent 50 aar skrev til sine søstre, grevinde Sophie Schulin 
og frk. Louise Warnstedt og efter deres død til søstersønnen 
grev Sigismund Schulin. Overalt hvor det er muligt fører 
Warnstedt selv ordet, kun hvor det er nødvendigt for for- 
staaelse og sammenhæng træder forfatteren til, enkelte ste
der er fejl i stavemaaden rettet, stil og udtryksmaade er den 
oprindelige. Jeg har under mit aarelange arbejde med emnet 
mødt velvilje fra adskillige interesserede baade hjemme og 
ude. Hr. lehnsgreve Schulin, i hvis familiearkiv paa Frede- 
riksdal W.s breve opbevares, bringer jeg en særlig tak. Hr. 
kammerherre Wernstedt (Näs, Sverrig) har velvillig stillet 
sit familiearkiv til min disposition og paa anden maade ydet 
bogen støtte. Kammerjunker Fensmark (udenrigsministe
riet) har bragt mig i forbindelse med portugisiske arkivarer, 
som har givet mig oplysninger, der ellers vanskeligt kunde 
faas. Forpagteren af Løitmark, hr. Paulsen, skylder jeg bil
ledet af Løitmark slot. Bygdehistoriker Auland (Bergen) og 
militærhistorikeren Ovenstad (Framnæs) har ydet mig vel
villig støtte. Jeg bringer dem alle min bedste tak.

Forfatteren.



HANS WILH. WARNSTEDT
Efter Maleri af Jens Juel.



I.

TYPE OG SLÆGT.

Naar Warnstedts navn henved 120 aar efter hans død 
endnu ikke er helt glemt, »en ejendommelig skikkelse i thea- 
terets brogede billedbog« kaldes han saa sent som i 1926, 
er aarsagen en dobbelt. Han er den første af kongen beskik
kede direktør for det kgl. theater, og i de 14 aar, han be
klædte denne stilling, fra sit 35. til sit 49. aar, udførte han 
et ogsaa for scenens fremtid betydningsfuldt arbejde ved sin 
aldrig trættede kamp for danske forfattere og deres arbej
der. Theaterhistoriske forfattere har grundigt beskæftiget sig 
med dette tidsrum, saa betydningsfulde deres arbejder kan 
være for den, der kun søger theaterdata og anekdoter, giver 
de intet bidrag til forstaaelse af Warnstedt og hans særlige 
psyke, han er en theaterfigur, intet menneske.

Warnstedt er repræsentant for en mennesketype, som 
altid har og altid vil interessere sine medmennesker. Den kan 
særpræges som den kunst-degenererede, og den træder os 
i møde i de gamle slægter, naar topskuddet er sat og slæg
tens nedgang, det vi kalder degeneration, begynder. Paa det 
øverste trin af degenerationens trappestige træffer vi den 
kunst-degenererede, manden eller kvinden fyldt med interes
se for og kærlighed til kunst, stemningsmennesket med sin
det i bølgende uro, med tankerne kredsende om kunst i dens 
forskellige skikkelser. Grebet af øjeblikkets stemning beher
skes han en kort tid af den og glemmer den, naar nye ind-
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tryk trænger sig frem. Han er vennesæl, interesseret i med
menneskers skæbne, forstaaende, overbærende, men glem
som og flygtig i glæde som i sorg; ukritisk og uselvisk er han 
tit gavmild til ødselhed. Vor tid kalder ofte den slags men
nesker charmører, fordi de har en særlig evne til næsten øje
blikkelig at vinde flertallet af mennesker, — de gaar, som 
man siger, ind i folk. Warnstedt var udpræget charmør, 
naar han vilde, kunde han vinde, hvem det skulde være, 
selv Rahbek maatte indrømme det. Han drog i sine theater- 
aar stor nytte af sin naturs ejendommeligheder, hans for
handlingsevne, betydningsfuld for en mand i hans stilling, 
var stor, og hans vindende væsen satte paa et senere tids
punkt i hans liv sin skønneste blomst i hans tragi-komiske 
andet ægteskab.

Den tyske adelsslægt v. Warnstedt stammer fra Halber
stadt, hvor en by fører dens navn. Dens vaaben er 3 sorte 
fugle i hvidt feldt, paa den kronede hjælm holder en staa- 
ende kvindefigur med begge hænder en krone over hovedet.

Gennem flere led havde den skænket Danmark krigere 
uden at naa noget fremragende. Den kulminerede med 
etatsraad Hans C. Warnstedt, amtmand over Antvorskov og 
Korsør amt, han boede paa Knardrupdal (Ølstykke herred), 
hvor han døde 1742 og blev bisat i Gandløse kirke. En ag
tet og velanset embedsmand, bedstefader til den her omtalte 
Warnstedt. Med hans søn, den til fændrik degraderede 
ritmester, begynder slægtens nedgang, og meget snart sætter 
sindssygen ind. Det er ikke ualmindeligt at finde et fra det 
almindelige afvigende kønsliv hos mennesker af den her be
skrevne type, det var ogsaa tilfældet hos H. W. Warnstedt, 
han var kønslig ensrettet (homo-seksuel). Hans samtid vid
ste det, det kunde ikke være skjult, efter at forfatterinden 
Charlotte Biehl havde skrevet en moralsk fortælling, hvor 
W. og hans ungdomsbekendt, danseren — senere skuespil-
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leren — Schwarz var hovedpersonerne. Ydermere skulde 
klubsladderen, datidens dagspresse, nok uddybe den slags 
emner. Warnstedts tilbøjelighed for venskabsforhold med 
mænd kan og bør ikke forties, den spores gennem hele hans 
liv, som hverken kan förstaas eller fortælles, saafremt denne 
sjælelige afvigelse fra det normale ikke omtales. Personal- 
historiken dr. Bobé har i spredte notitser om Warnstedt 
nævnt dette forhold, som ellers sædvanlig forties. Ser man 
ikke Warnstedt under den bestemte synsvinkel som kunst
degenerativ mod særegen køns psyke, bliver han uforstaae- 
lig og for mange frastødende. Theatret var hans virkelige 
omraade i dets verden og i kredsen om det hører han hjem
me, hvor meget han end laster det. Ude paa livets store 
scene — hans eget udtryk — gør han en meget daarlig fi
gur, alle hans brist skinner frem i dagens lys, — som officer 
var han ubetydelig, som diplomat helt umulig.

Han var en aldrig trættet forkæmper for dansk paa den 
nationale scene, danske stykker, danske forfattere, dansk 
musik, trods sin uvilje mod opera som kunstart, det har bi
draget til at bevare mindet om ham som direktør, medens 
glemslens støv dækker en række andre navne. Med en vis 
ret kan man i vort nationale theaters historie tale om et 
Warnstedt dynasti, idet H. W. Warnstedt og sønnen P. Fry- 
dendahl gennem ca. 50 aar har skænket scenen blivende 
værdier, faderen som kunstnerisk leder, sønnen som skue
spiller og instruktør.



IL

UNGDOMSAAR, OFFICERSTID.

Johan Ludwig v. Warnstedt, karakteriseret ritmester i 
1. fynske rytteri regiment, som var garnisoneret i Husum, 
skrev d. 3. December 1740 følgende brev til sin chef oberst 
Kalckreut: I skyldig underdanighed og lydighed maa jeg 
melde og deklarere for D. højvelbaarenhed, at en skæbnens 
tilskikkelse har haft et skridt tilfølge, hvorved rigtignok min 
allemaadigste konges forordning om ægteskabs sager ved
rørende militær etaten er bleven overtraadt, men at jeg her
til kun er foranlediget af samvittighedstvang, idet sagen — 
et af mig vovet ægteskab med en præstedatter fra mit kvar
ter i Husum ved navn Ingeborg Maria Ebio, i betragtning 
af uligheden i stand, — ellers ikke kunde bringes i orden. 
D. højvelbaarenhed vil let forstaa, at en altfor familiær om
gængelse har givet anledning til denne malheur (om jeg 
skal kalde det saaledes), og selv om denne fejl for mit ved
kommende kunde været redresseret, hvis jeg havde betroet 
mig til mine overordnede, har jeg aligevel efter moden over
vejelse ikke gjort dette, dels fordi mit hjærte er fanget alt
for stærkt af denne kvindelige person, og at jeg kan lignes 
med en syg, der ikke vil tage medicin, i særdeleshed da bil
lig erkendtlighed knytter mig til disse gode folk, som har 
lettet mig i mine kummerlige forhold og taget mig under 
armene, — dels fordi rigdom og ære ikke kan erstatte en 
daarlig samvittighed, og en kontrær udgang af denne sag
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vilde have de stakkels folks ruin til følge. Flere gange gen
tagne forsøg paa at reussere hos mine ligestillede er mislyk
kede, og da jeg saaledes ikke kan smigre mig med haabet 
om at skaffe mig stort held ad denne vej, har jeg ment, at 
en person af ringere stand, dydig og arbejdsom, var mere 
passende end en adelig dame.«

Den forordning om officerernes giftermaal, som blev 
overtraadt ved indgaaelsen af dette ægteskab, lyder: Vi 
Chr. d. 6. gører vitterlig, at såsom vi har erfaret, at en del 
officerer indgaa ægteskab uden at de i en saa betydelig sag 
først overlægge, om de med hustru og avlede børn kan sub
sister e af deres gage, og da vi har erfaret, at mange efter få 
år med familie er i yderste armod, så har vi af særdeles 
omhu for vore officerers velfærds conservation funden for 
godt at byde og befale, at ingen af vore officerer — rit- 
mestere inclusive — maa indlade sig i ægteskab forinden de 
for deres chef have det anmeldt, og den paagældende chef 
nøje har undersøgt og overvejet de med det forestaaende 
ægteskab værende omstændigheder, og om slig forandring 
kan være reqvirenten tjenlig og gavnlig. I så tilfælde skal 
meddeles en skriftlig attest og tilladelse, uden hvilken ingen 
præst maa understaa sig at copulere en officer, — ellers 
sksil præsten være underkastet generalfiscalens tiltale, og 
officeren skal uden naade have sin charge forbrudt.

Oberst Kalckreut indberetter fra Slesvig sagen til hans 
excellence generalløjtnant Numsen og meddeler, at det er 
den fyrstelige consistorialraad Frenckel i Norder-Ditmar- 
sken, der har foretaget vielsen mod h. Maj.s befaling. Rit
mesteren er bleven idømt civilarrest. Han venter allemaa- 
digst resolution, hvorledes han videre skal forholde sig. Af 
hensyn til ritmesterens gamle fader haabes paa kgl. naade, 
saa at han enten kunde anbringes i drabant garden, eller 
som løjtnant i et Garnisons regiment. »Zumahlen er als ein
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schlechter haushalter und zur cavallerie nichts würdiger offi
cier in regiment schwer sich soutenieren kann«. løvrigt var 
det billigt, om det blev req vireret, at præsten Frenckel blev 
exemplarisk straffet. Der foreligger et godt exempel med 
den præst i Helsingborg, som viede ritmester Huitfeld og 
som blev suspenderet af h. maj. kongen af Sverrig. — Rit
mester Warnstedt blev degraderet og 13. Feb. 1741 ansat 
som fændrik i garnisons regimentet i Fredericia. Han var 
søn af den tidligere amtmand over Antvorskov og Korsør 
amt Chr. Hans v. Warnstedt, der 1731 ved sin afgang blev 
etatsraad og købte og beboede Knardrupsdal ( Ølstykke her
red) og hustru født friherreinde Diede zum Fürstenstein. 
Etatsraad Warnstedt intercederer allerunderdanigst for sin 
søn, kasseret ritmester paa grund af ægteskab uden tilla
delse, i Dec. 1742. Han beder, at der ved indtrændende va
cance af kgl. naade maa gives sønnen et nationalt kom
pagni. Generalmajor Geisler giver ham et godt vidnesbyrd, 
og det vil være etatsraaden en stor trøst, om han vidste søn
nen i ikke altfor slette forhold efter sin død. — Der er til
føjet, at dette er sendt cancelliet af kammerherre v. Qvalen 
for at forelægges hans maj. Nedenunder er skrevet: Kan 
ved lejlighed forflyttes til landmilitsen. Den 25. Nov. 1743 
blev han ansat som kompagnichef ved 1. Bergenhusiske nat. 
infanteriregiment (Sognedalske kompagni). Den 6. April 
1744 byttede han med kaptajn Hartvig Kaas og fik nordre 
Nordfjordske kompagni med bosted Nordfjord eid, hvor 
han boede paa den store gaard Mycklebust. Under et op
hold der i Juni 1751 skrev han følgende brev til sin 8 aarige 
søn: Kiere søn Hans Wilhelm! Jeg haaber at dette forefin
der Dig ved god helbred, og da jeg til afskeen ikke har haft 
leilighed at meddele Dig min faderlige velsignelse og gode 
formaninger, saa gjør jeg det nu. Tænk dog, kiere barn! 
eengang paa Din skæbne i Din ungdom, og bortkast ikke



15

saaledes som Du hidtil har gjort, Dine forældres formanin
ger. Aflæg dette vilde og galne væsen, som Du har lært af 
andre uartige børn og af forargelige mennesker. Vær Din 
moder lydig, og læs flittig, saa at Du snart med egen haand 
kunde skrive mig til. Du var meget mere flittig, da Du gik 
i skol6 paa Mavike end som Du nu paa en tid lang har 
været. Forsøm ikke tiden, men stræb efter at lære noget, 
medens Du har lejlighed dertil. Hils din skolemester og 
bed ham, at han ikke sparer riset, naar Du fortiener straf! 
Jeg befaler Dig i Guds naadige varetægt og forbliver, kiære 
søn, Din hulde fader.

Da ritmester Warnstedt tvungen af forholdene giftede 
sig, var han 35 aar (f. 1705). Hans første barn datteren 
Christiane Louise blev født faa dage efter vielsen, d. 6. Dec. 
1740, saaledes som broderen indrømmer mange aar efter, — 
hun blev almindelig angivet som født 1741. Den 13. Septbr. 
1743 fødtes i Fredericia en søn, tilførselen i Set. Michaelis 
kirkebog lyder ordret: »1743 September d. 16. er Hr. Fen- 
rich Johan Ludwig Wamestædt af Hr. General Major Geis
lers Compagni hands Bam døbt og kaldet Johan Wilhelm, 
baaren af welbaame Hr. Obrist Grambous Frue, Fadre: 
Welbr. Hr. Obrist Stevens, Hr. Conditeur Capt. Windel, 
Hr. Kaptejn Neukrantz, Welbr. Frk. von Cahedenier, og 
Frk. Anna Klee.« Den 13. Feb. 1750 fødtes sønnen Frederik 
Carl, den 4. Sept. 1753 datteren Sophie Hedevig. Paa den 
liste over adelige familier i norske sogne, som præsten Wer- 
dal udarbejdede paa biskop Pontoppidans begæring over 
Eids kald nævnes kaptejn Warnstedt paa Möchlebust. I 
Marts 1754 ansøger han om tilladelse til en rejse dette for
aar for at overlade sine to sønner, som han paa grund af 
sine trængende forhold ikke kan give nødvendig opdragelse, 
til majestætens naade. Fremdeles, at der maa overlades ham
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100 rigsdaler af den kongelige kasse. (Tilføjet, han skylder 
endnu 150 rdl. af tidligere forskud). Oberst Lindegaard har 
intet at indvende, uden tilskud kan han ikke rejse. Warn
stedt skriver i ansøgningen: »Jeg er en gældbunden mand, 
der ikke har lyst at formere verden mere — tre sønner og 
to døtre er mer end nok for en mand af mine vilkaar.« 
Flere børn døde som smaa under opholdet i Norge, der
iblandt den omtalte tredje søn. Rejsen til København fandt 
sted og blev Warnstedts sidste, han blev funden druknet i 
Frederiksholms kanal paa sin 50-aarige fødselsdag d. 14. 
April 1755. En maaned efter — den 14. Maj — overtog 
ingeniørmajor Thomas Knoff hans kompagni, og dermed 
forsvinder kapt. Warnstedts navn fra de militære papirer i 
Norge. Han begravedes v. Garnis. Kirke. Hans enke skriver 
kort tid efter hans død fra Stubbekøbing: »I den lange 
kolde vinter har jeg opholdt mig her i haab om at faa ti
dender fra min mand, har udstaaet meget ondt, der har 
bragt mig i yderste armod og elendighed, men da faar jeg 
den højtbedrøvelige tidende, at min mand skal være fun
den død i Kjøbenhavns kanal og begraven. Min nød og 
jammer er ubeskrivelig, jeg har ikke det, jeg kan helde mit 
hoved til eller skjule mig og børns legemer med og er her 
blandt fremmede«.

Ved faderens død var den ældste søn Hans Wilhelm — 
saaledes kaldes han almindelig og underskriver sig ogsaa 
altid: Hans, uagtet kirkebogen kalder ham Johan Wilh. — 
12 aar. Et aar senere blev han den 18. August 1756 land
kadet og kom som saadan til at bo paa akademiet. De aar 
han tilbragte her var af meget stor betydning for ham, des
værre ikke i heldig retning. Han siger: jeg var en god plan
te, som kom for sent i god jord. Vi havde ingen god gart
ner ved kadetterne, derfor skød jeg vilde grene. Med mo
deren stod han i stadig forbindelse, hun giver ham raad og
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vejledning baade for legeme og sjæl: Du maa kæmme dit 
haar hver morgen, og naar Din søster paa Mandag gaar ud, 
skal hun købe en fin kam til Dig, med den skal Du hver 
morgen kæmme Dig, og Dine negle paa hænder og fødder 
maa Du flittig skære med en kniv; bed flittig til Gud saa 
vil han sikkert ikke forlade eller forsømme Dig, skriver hun 
paa en af sine »Sedler«, som hun kalder de smaa papirslap
per, hun sendte sønnen i hans kadetaar og som han omhyg
gelig gemte.

Til nærmere forstaaelse af Warnstedts ord om den 
daarlige indflydelse fra akademiets side, anføres her en 
skildring, som findes i tidsskriftet »Minerva« 1786. General 
Gude var paa det tidspunkt bleven chef, og et nyt og bedre 
tidsafsnit begyndte.

»Gæme skaanedes læseren for det ubehagelige skilderie 
om kadetternes forfatning indtil 1761. Landkadetteme var 
sammen med søkadetteme i den bygning som nu (3: 1786) 
er til Søakademiets brug alene (i 1936 østre landsret, Bred
gade 59). Bygget i to store etager med tredobbelte vinduer; 
disse to etager var gjort til fire formedelst et gulv trukket 
gen. dem, saaledes at vinduerne var ved gulvet i 2. og 4. 
etage. Alle kamre var delt i dag- og natkamre. I de sidste so
ver fra 4—12—14 kadetter, i dagkamrene var de om afte
nen, kun dér var varme. De faa undtagne, som havde egen 
seng, laa to og to sammen i lejede senge (2 mark maanedl. 
leje). Seng og klæder var af ringe værd. Et par borde af 
groveste slags, og for hver kadet en taburet samt et par jærn- 
lysestager var møblementet. Kar til al slags renlighed maatte 
købes af kadetgagen, de var grove lerkar og snart i stykker. 
Af klæder gaves foruden mundering hvert aar en saakaldet 
salskjole, klæderne var forrevne, lintøj og vask maatte en
hver selv om. Maden var saaledes ordnet, at hver havde 9 
skilling daglig, — 5 til middag ( upaaklagelig, men util-

W. Ørbæk 2
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strækkelig), det øvrige til frokost og aften. Hver femte dag 
et halvt brød, som betaltes af gagen og var i vort gemme. 
Følgen var, at i kamrene slængtes i alle kroge brødstumper, 
smør (købtes paa papirslapper) ost, alt blandet med haar, 
kamme, tælle o. desl. Servietter og ordentlige spiseredskaber 
fandtes ikke, en gammel tinske, aldrig vasket, og en folde
kniv var velstand. Urenligheden kan ikke tænkes højere end 
den, vi levede i. Forrevne, halvt barberede, ilde vaskede, 
værre kæmmet, vrimlende af utøj; her én med en lap snav
set papir med smør paa, en anden holdende munden under 
posten, — alle altid med hat paa. Kamrene var som gamle 
musketér-vagter, alle smudsighedens farver paa væggen, 
kalken stødt af, bordene væmmelige at se paa, forrevne klæ
der og lasede sko flød overalt, — og lugten, der idelig her
skede i sovekamrene. Uhumskheden voldte som altid usund
hed, især de kedsommelige hudsygdomme, hvilket ved det 
i saa mange henseender skadelige samleje gik fra den ene til 
den anden, nogle plagedes med det i 6 aar. Hermed fulgte 
overvættes gemenskab i sæder, skældsord, eder, slagsmaal.

Det unge menneske, som ikke har ærbødighed for sig 
selv og sine kammerater, taber hver følelse for ære og be- 
gaar handlinger, jeg ikke vil fortælle. Undervisningen var 
ligesaa slet som alt andet, — alt var tysk! Det var under 
straf forbudt at tale dansk.«

Under disse yderst uheldige paavirkninger, der maatte 
sætte præg baade paa hans sjælelig-moralske og legemlige 
udvikling, levede den unge Warnstedt sex aar, indtil han i 
1762 den 10. Marts blev secondløjtnant i kronprins Chri
stians regiment. Den 21. Maj 1766 blev han premierløjt
nant; kaptejn og chef for regimentets grenader kompagni 
d. 28. Marts 1770 og generaladjudant hos kongen d. 9. 5. 
1770, samtidig resolverer kongen, at bestillingen skal ud
stedes gratis. Han var da 27 aar gammel. Fra hans egen
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haand er der en skildring af hans moders død d. 24. 9. 
1764, i et brev til søsteren, grevinde Schulin:

»Idag er det 21 aar siden min nuværende svigerfader 
sagde til Louise og mig: »Ihre mutter wird nicht bis zum 
mittag leben, der könig ist in der Stadt, bitten Sie um seine 
hilfe.« Jeg løb afsted med Gud ved hvilket beklemt hjærte. 
Da jeg kom igen mødte Du mig paa trappen og sagde: 
»Hans, nu sov mamma ind.« Jeg takkede Gud og begyndte 
at haabe bedring, men Du lod mig ikke længe haabe, — 
»det var et suk,« sagde Du, »og borte var hun.« — »Saa er 
hun jo død,« skreg jeg og besvimede paa trappen. Vor vært 
den ærlige hanskemager Mengel hjalp mig op i stuen, hvor 
Louise laa sanseløs i min seng. Du alene var sorgfri, du var 
et barn og kendte hverken det ubodelige tab eller vore mør
ke udsigter. O, de dage siden den tid!«

Den 15. Sept. 1770 skete den begivenhed, som er anled
ning til at Warnstedt fra en ubemærket tilværelse træder 
frem paa begivenhedernes scene; kongen meddelte i et brev 
fra Hirschholm, at Bernstorff (d. ældre) afskedigedes fra 
posten som oversekretær for det tyske cancelli og de uden
rigske anliggender, — dr. Struensees indflydelse bar frugt. 
Warnstedt blev udset til som kurer at rejse til St. Peters
borg for at levere kejserinde Katharina II et brev fra kon
gen, hvori Bernstorffs fald meddeles Danmarks allierede. 
Den 16. Sept, udstedes rejsepas, W. og tjenerskab skal frit 
og uhindret passere og repassere paa denne hans retmæssige 
rejse. Samtidig befales, at der skal udbetales ham 1000 
rigsd. i anledning af sendeisen. Chr. Molbech skriver i an
ledning af denne begivenhed:

»Ved denne lejlighed (B.s fald) gjorde Struensee sit før
ste diplomatiske prøvestykke, som faldt jammerligt ud. Med 
kongens brev sendte han adjudant W. v. Wamsted som 

2*
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kurer til S. Petersborg, med den befaling, at han kun maatte 
levere brevet i kejserindens egne hænder. Da nu W. ikke 
vilde overlade brevet, som yderligere var beskadiget ved at 
lægges i omslag, som kejserinden bemærker, til gesandten 
grev Scheel, havde denne stor umage med at tilvejebringe, 
at kejserinden tillod udenrigsministeren grev Panin at 
modtage kongens brev af grev Scheel i Warnstedts nær
værelse. W. rejste tilbage over Stockholm, gav sig dér god 
tid og prostituerede sig ved sin ubesindige snak i samtaler 
med den russiske og engelske minister. Noget herom kom til 
Kjøbenhavn før han selv og Wamsted blev arresteret paa 
nogentid efter sin hjemkomst.«

I statsminister Mallings optegnelser findes en beretning, 
som Warnstedt har fortalt M. i sit 76. aar: Efter sin an
komst til Kjøbenhavn meldte han sig strax hos kongen, som 
efter at have modtaget kejserindens brev gav W. et forseg
let brev til general Gähler, som meddelte ham, at brevet 
indeholdt befaling til arrest, men i hans bopæl og under op
syn af en officer, han selv maatte vælge.

Den 27. Novb. 1770 (W. kom tilbage d. 25. Novb.) be
faler kongen, at følgende fire spørgsmaal skal forelægges 
W. til besvarelse:

1 ) pourquoi il s’est arrêté si longtems sur son retour de 
Pétersbourg?

2) pourquoi il s’est arrêté à Stockholm et c’est (sic) 
montré à la cour?

3) Par quel motif et par qui il a été disposé de se mêler 
des affaires politiques?

4) Il me donnera un precis de tout ce qui a été traité 
entre lui, le ministre imperial et le comte Scheel.

Samme dag skrev kongen til gesandten i St. Petersborg, 
grev Scheel: »Jeg er meget overrasket over de depecher, De 
har sendt mig med adjudant Warnstedt. Jeg ventede ikke,
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at De vilde blande en person, som jeg kun sendte som kurer, 
ind i forretningerne. Da han aldrig har haft nogen særlig 
tillidspost (»eu part à mon confiance«) og hans forretning 
kun var at bringe brevet, er jeg meget misfornøjet med hans 
forsøg paa at blande sig i politiske spørgsmaal«.

Kongens misfornøjelse med den maade, hvorpaa Warn
stedt havde udført sit kurerhverv, viser sig tydelig i den form 
de fire spørgsmaal er iklædt.

Hvorfor har han været saa længe om rejsen fra Peters
borg, hvorfor standset i Stockholm og vist sig ved hoffet, 
hvor kan det falde ham ind at blande sig i politik? han skal 
nøjagtig meddele, hvad han har talt med ministeren og grev 
Scheel om. W.s svar var følgende redegørelse.

Allerunterthänigste Beantwortung, der mir allergnädigst 
vorgelegten Fragen, und zwar:
ltens Warum ich mich auf meiner Reisse von Petersburg 

so lange aufgehalten?
Wenn ich die 3/2 Tag, welche ich in Stockholm zuge

bracht, ausnehmen, so versichere allerunterthänigst, dass ich 
die übrige Zeit, so geschwinde gereisst, wie es mir, den vor
gefallenen Umständen nach, möglich gewesen. Ich bin aber 
hauptsächlich aufgehalten worden 1. durch die ungemein 
schlechten Wege bey dieser Jahreszeit, weswegen ich die 
meiste Zeit nur sehr kleine Tagesreissen habe machen kön
nen und auch das Unglück gehabt meinen Wagen zu ver
schiedenen Malen zu zerbrechen, 2. durch eine Unpäss
lichkeit, welche ich in Petersburg bekommen, und die mir 
auch einigemal die Fortsetzung der Reisse unmöglich mach
te und 3. durch ein 3^tägiges Warten in Åbo auf benö- 
thigte Schiffsleute. Aus folgendem Detail aber, kann, wie 
ich gereisst, aus welcher Uhrsache und wie lange ich mich
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an einem jeden Ort ins besondere aufgehalten, allergnädigst 
ersehen werden.

Den 26. October des Vormittags um 10^2 Uhr trat ich 
meine Reisse von Petersburg an. In der Nacht wurde ich 
krank, erreichte aber doch mit Noth den 27. des Nachmit
tags um 3 Uhr die Stadt Wiburg, wo ich bis den 28. des 
Morgens bey Eröffnung des Thores verblieb. Ohngefehr 3 
Meilen von Wiburg zerbrach eine Vorderrad an meinem 
Wagen, weswegen ich, nach einer kleinen Verbesserung, ge- 
nöthiget ward überaus langsam zu fahren, um mit den zer
brochenen Stücken doch nach der ersten Stadt kom
men zu können; in der Nacht aber, verlohr ich einen 
Theil vom Rade, und muste daher bis es Tag wurde, mitten 
auf dem Wege bleiben. Den 29. des Abends um 9 Uhr kam 
ich erst in Fridrichshamn an. Bey der Öffnung des Thores 
liess mich der Commandant durch einen Officier befragen, 
ob ich nur durch die Festung gehen wollte oder ob ich die 
Nach da bleiben würde; wenn es das erste seyn sollte, so 
müste es gleich geschehen, weil die Thore nach dem nicht 
mehr geöffnet wurden. Ich bedeutete dem Officier, dass 
mein Wagen eine Reparation nöthig hätte, und daher sähe 
mich gezwungen bis den folgenden Morgen zu bleiben. 
Gleich hierauf schickte mich der Commandant meinen Pass 
wieder und liess mich dabey zu verstehen geben, dass es eine 
grosse Höflichkeit von ihm gewesen wäre, mich in die 
Festung gelassen zu haben, da ich nur als ein gewöhnlicher 
Reisender, und nicht als Courier anzusehen wäre. Ich 
muste hier also 10 Stunden ohne den geringsten Nutzen zu
bringen, denn da ich durch die Wirthsleute den Schmied 
bestellen liess, erhielt ich nach einiger Zeit zur Antwort, dass 
selbiger nicht mehr in, sondern vor der Festung wohnte, 
wo ich mich den folgenden Vormittag noch 3 Stunden auf
halten muste. Den 30. in der Nacht, erreichte ich die bey-
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den Gränzen, wo ich wegen Visitierung meiner Sachen nur 
einige Stunden verblieb. Ohngeachtet ich auf allen Postie
rungen, durch einen Vorbothen Pferde bestellt hatte, muste 
ich doch in der ersten schwedischen Stadt Louisa 5 Stun
den darnach warten. Den 1. November des Morgens um 8 
Uhr zerbrach das eine Hinterrad am Wagen gänzlich, in
dem der Fuhrman die Pferde auf einen sehr grossen Felsen, 
der viele Krümmungen hatte, nicht halten konnte. Dieser 
ganze Tag, bis die Nacht um 12 Uhr und darüber, wurde 
nur damit zugebracht, den Wagen ohngefehr 5 Meilen nach 
Helsingfors schleppen zu lassen. Den 3. frühe wurde der 
Wagen fertig, da ich dann gleich die Reisse weiter bis Äbo 
fortsetzte, den 5. frühe da ankam und bis den 8. Abends 
um 5 Uhr verblieb, da ich erst ein Both erhielt und der 
Wind zum Segeln füglich wurde. Den 9. Abends um 7 
Uhr war ich so glücklich das feste Åland zu erreichen; 
muste aber mitsamt einen Courrier an den General Philos- 
soffow und einen schwedischen Reisenden, bis den andern 
Tag, gegen 11 Uhr nach Pferde warten, welches in der 
Reisse zwar keinen Auffenthalt machte, weil ich den gan
zen 10. doch nicht weiter als bis an dem grossen Ålandshof 
kommen könte. Den 11. passierte ich dieses Wasser und 
erreichte des Abends um 4%> Uhr Grislehamn auf dem 
schwedischen festen Lande, alwo die übrigen Reisenden so- 
wol als ich, wieder bis den folgenden Morgen nach Pferde 
warten musten. Es war aber ^4 Meilen hiervon noch ein 
kleines Wasser zu passieren, welches bey Nachzeiten mit ei
nem Wagen, über dem unmöglich war. Den 12. setzte ich 
also die Reisse nach Stockholm fort, und den 13. Vormit
tags kam ich da an, verblieb aber daselbst bis den 17. frühe, 
da ich mich auf den Weg nach Copenhagen begab. Durch 
den schleunigen Frost aber waren die Wege so unnatürlich 
schlecht geworden, dass ich dann und wann 5, 6 bis 7 Stun-
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den auf eine Station zubrachte, besonders aber von Nor- 
kiöping bis mitten in Schonen, eine Distance von ohngefehr 
40 deutsche Meilen, wo überaus viel Sehne gefallen war. 
Den 20. des Nachmittags wurde ich wieder krank, und 
zwar so, dass es mir ganz unmöglich wurde, die Reisse län
ger als bis den 21. in der Nacht um 12 /2 Uhr, da ich Jön- 
kiöping erreichte, zu continuiren. Der dasige Stads Chirur- 
gus aber, kann meinen schlechten Zustand sattsam bezeu
gen. Vom 23. frühe und den 24. bis in der Nacht hatte ich 
die Reisse bis Helsingburg zu Ende gebracht. Den 25. ging 
ich über den Sund und des Abends kam ich in Copenhagen 
an. Wenn ich also die Zeit, da ich genöthiget gewesen mich 
aufzuhalten, mit den Tagen in Stockholm, von der ganzen 
Zeit abrechne, so habe ich den eigentlichen Weg von Pe- 
tersbourg nach Copenhagen in ohngefehr 16 bis 17 Tage 
zurückgelegt.

2) Warum ich mich in Stockholm aufgehalten und an 
dem Hofe erschienen?

Ich gestehe allerunterthänigst, dass ich hierzu keine an
dere Ursache hatte, als ein Verlangen Ihre königl. Hoheiten 
die Printzessin Sophie Magdalene meine unterthänigste 
Aufwartung zu machen. Ich wandte mich daher, mit dem 
Legations-Rath Rosencrone, der mir zum voraus gesagt, 
dass dieses unterthänigste Begehren nicht abgeschlagen, son
dern für fremde Reissende gemeiniglich gleich erfüllt wur
de, an den Grafen Eckeblad, welcher mir auch sogleich die 
Hofnung machte, dass es den folgenden Mittag geschehen 
könte, er würde mich aber von der Stunde genauere Nach
richt geben lassen. Diese Stunde erwartete ich den folgenden 
ganzen Tag mit Schmertzen, bis des Nachmittags zwischen 
3 und 4 Uhr, da der Graf Eckeblad, durch ein Billet an den 
Legations-Rath Rosencrone, uns beyde um 7%> Uhr in sein
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Zimmer im königl. Schloss bestellte. Da wir hinkamen, 
machte er mir eine sehr weitläuftige Entschuldigung, dass 
er die Antwort der Printzessin, so spät zu wissen gethan; 
ich hätte die Audience des Mittags um 1 Uhr haben sollen ; 
er hätte solches aber vergessen, und käme daher auch nun 
von Ihre königl. Hoheiten herunter, der er wegen seiner 
Vergessenheit unterthänigst um Verzeihung gebeten; höchst 
dieselben erwarteten mich aber jetzt den Augenblick. Hier- 
bey sagte er mir noch, dass ich auch die Gnade haben 
könte den beyden königl. Majesteten presentiert zu werden, 
weil allerhöchst Dieselben, auf den folgenden Tag eine Cour 
angesetzt hätten. Ich blieb daher auch den Tag darauf, 
theils weil es dem Premier-Ministre sehr darum zu thun 
schien, von mir zu erfahren ob ich als Courrier reisste, wel
ches ich aber zu verneinen am klügsten glaubte, und theils 
auch des Wohlstandes wegen, weil ich den ersten Schritt 
gethan. Ich kann zwar diesen Aufschub meiner Reisse mit 
nichts entschuldigen; Eu. königl. Majest, wollten aber aller- 
gnädigst in Betracht zu ziehen, wie ich, durch diesen 
ersten Schritt, zu den übrigen, gleichsam genöthiget wor
den. Dieses kann ich aber allerunterthänigst beyfügen, dass 
ich gar nicht die Absicht gehabt, mich Ihre Majes.ten dem 
König und der Königin von Schweden zu zeigen; könnte es 
auch nicht vermuthen, dass ich hierdurch sollte aufgehalten 
werden, weil mich der Legations-Rath Rosencrone gesagt, 
dass ein jeder Fremder bey öffentlicher Cour presentiert 
werden müste, und diese wäre nur des Sontags; jetzt aber 
wurde selbige wieder aller Leute Erwartung auf den Frey- 
tag angesetzt und mir ins Besondere, vom Premier-Ministre 

vangekündiget.

3) Auf welchem Grund und durch Wen, ich veranlasset 
worden, mich mit Staats-Sachen abzugeben?
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Meine besondere Verbindlichkeiten gegen Ew. Königl. 
Majest., als meinen allergnädigsten Wohlthäter, könnten 
mir keinen andern Bewegungsgrund hierzu, als Treue und 
Eifer für Dero Dienst, an die Hand geben. Ich bildete mir 
ein, zu Ew. königl. Majest. Bestes, etwas beytragen zu kön
nen, und dieses liess mich keine Überlegung machen, ob ich 
hierzu die erforderliche Fähigkeit hatte. Der Graf Scheel, 
dem ich mein Vorhaben entdeckte, verschaffte mir selbst 
die Gelegenheit mit dem Geheimerath Saldern zu sprechen; 
einen Mann, den er mir vorher schon als den ehrlichsten 
und nützlichsten Freund von Dänemark beschrieben und 
welcher auch am russischen Hofe vieles bedeutete. Dieser 
aber war die Ursache, warum ich mit dem Premier Mi
nistre Graf Panin redte.

4) Was zwischen den Kayserlichen Ministern, dem Gra
fen Scheel und mir vorgegangen, ist hauptsächlich fol
gendes.

Gleich bey meiner Ankunft in Petersburg sagte mir der 
Graf Scheel, dass er von Ew. Königl. Majest. Befehle erhal
ten, mich zur Übergabe meiner Depechen in den Händen 
der Kayserin selbst behülflich seyn sollte. Einige Tage hier
auf brachte er mir vom Grafen Panin die Antwort, dass, 
da ich nicht accreditiert wäre, so könnte diess nicht gesche
hen, weil es wieder das Etiquette der Kayserin stritte, von 
welchem Sie aber eben so wenig abweichen würde, als von 
Ihrer beständigen Freundschafft für Ew. Königl. Majest. Ich 
überlegte daher mit dem Grafen Scheel, wie ich mich mit 
dem Brief Ew. Königl. Majest, zu verhalten hätte; wurde 
aber endlich mit Ihm eins, dass, weil ich keine Befehle er
halten, denselben wieder zurück zu bringen, im Fall ich 
ihn nicht selbst übergeben könte, so wollte ich ihn, in seiner 
Gegenwart dem Grafen Panin, zur Beförderung an die Key-
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serin, einhändigen, welches auch den folgenden Tag ge
schähe. Hierbey fiel weiter nichts vor, als dass mich der Graf 
Panin zwey Fragen machte, erst ob ich bey dem Brief etwas 
mündliches zu sagen hätte, und zweytens ob ich von dem 
Inhalt dieses Briefes informiert wäre oder von selbigem eine 
Copie mitgebracht hätte? Da ich aber beydes mit Nein be
antwortet, schien er einige Umstände wegen der Anneh- 
mung des Briefes machen zu wollen; der Graf Scheel fiel 
ihn aber sogleich in die Rede und bat ihn diese Formalitet 
aus den Augen zu setzen, weil ich hiervon nichts wüste. Ich 
bat ihn hierauf mich so bald möglich eine Abfertigung zu 
verschaffen, welches er auch versprach, sagte mir aber an- 
bey, dass ich mich den nächsten Sontag bey der Cour ein
finden mögte, um von Ihm der Keyserin presentiert zu wer
den.

Aus der Niedergeschlagenheit, welche ich an dem Gra
fen Scheel gewahr wurde und die täglich mehr und mehr 
zunahm, wurde ich endlich veranlasset, ihn um die Uhr
sache hiervon zu befragen, worauf er mich antworte, dass 
er noch nie am keyserlichen Hofe so begegnet worden war, 
wie nach meiner Ankunft. Die Keyserin hatte ihn und alle 
dänische Unterthanen, die Ihr bisher presentiert worden, 
bey jeder Gelegenheit vor allen andern Nationen auf eine 
vorzügliche Art distingieret; bey der letzten Cour aber, hätte 
Sie ihn sehr kaltsinig angesehen und zum erstemmal bey 
seinem Aufenthalt in Russland, nicht angesprochen. Uber- 
dem hätte ihn der Graf Panin zu verstehen gegeben, dass 
er wieder seinen Willen genöthiget wäre, sich künftig von 
ihm zu entfernen. Hieraus machte er den Schluss, dass das 
gute Vernehmen, zwischen Ew. Königl. Majest, und der 
Keyserin, wonicht gäntzlich vorbey, so doch sehr verringert 
seyn müste, welches ihn als einen Patrioten, der nichts in 
der Welt als den wahren Nutzen Ew. Königl. Majest, und
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seines Vaterlandes vor Augen hätte, sehr kräncken müste. 
Er wäre von dem vielfältigen Nutzen, den Ew. Majest, 
durch die Alliance mit der Keyserin erhalten könten, völlig 
überzeugt, dürfte mir aber als Ministre keinen ins besondere 
nennen, als die bekannte Holsteinische Sache, welche von der 
Keyserin als geendiget und abgemacht betrachtet wurde und 
übrigens so gewis, dass er für die Wahrheit derselben sein 
Leben lassen wollte. Er hätte zwar von Ew. Majest, keinen 
Befehl erhalten, sein bisheriges Betragen gegen dem russi
schen Ministere zu verändern und könte daher um so viel 
weniger, die Ursachen zu dieser gegenwärtigen plötzlichen 
Veränderung in der Aufführung gegen ihn, ergründen. Die
ses aber hätte er gehört, dass die Keyserin, in der ersten 
Hitze, wiircklich einen Courrier nach Holstein hätte abfer
tigen wollen um die dortige Schuld Commission aufheben 
zu lassen, worin Sie aber doch bis. dato von den Freunden 
von Dännemarck gehindert worden wäre.

Ich glaube, Allergnädigster König, dass einjeder Ew. 
Königl. Majest. Unterthanen, der es mit seiner Landesherr- 
schafft so ehrlich und treu meynte und der zugleich von den 
Affairen so wenige Kenntnisse hatte, wie ich, nothwendig 
durch diese Rede des Ministers, die ohne die geringste Ver
stellung vorgebracht wurde, traurig, und niedergeschlagen 
werden muste. Ich bezeigte dem Grafen Scheel meine Be- 
kümmemiss hierüber und sagte ihm, dass ich vermuthete, 
die Aufführung des General Philossoffow seye hieran 
Schuld. Er hätte sich wie ich bey uns wol gehört, das An
sehen gegeben einige Leute zu schützen und sich mit Sachen 
abgegeben, die ihn als fremder Ministre nichts angingen; 
dass ich von einem russischen Baron Dietz vernommen, dass 
der General sich sogar gegen Ew. Majest. Se[l]bst, bey sei
nen particulieren Audiencen deswegen geäussert. Ich ver
muthete, der General müste von seinem Hofe Befehle haben
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so zu handeln, und wenn dass wäre, hätte solches sehr das 
Ansehen einer Beherrschung, die Ew. Majest, als einem sou- 
verainen Monarchen, nicht anders als höchst missfällig seyn 
könnte. Dieses erzählte ich dem Grafen Scheel, so wie ein 
Freund dem andern etwas unter vier Augen sagen kann, 
ohne andere Absicht als seine Vertraulichkeit mit der mei
nigen zu vergelten. Da er mir aber sagte, dass dieses die Sa
che erläuterte und etwas sey, wovon die Keyserin gantz zu
verlässig nichts wüste und woran Sie auch niemalen gedacht, 
weil Sie viel zu grossen Egard für Ew. Majest, allezeit be
zeigt, als dass Ihr solches jemalen einfallen könnte, so fragte 
ich ihn, ob er es nicht für rathsam hielte, dass ich dieses 
dem Geheimerath Saldern entdeckte, worauf er mir ver
sicherte, dass derselbe hiervon gewiss einen guten Gebrauch 
machen würde, sagte auch, dass er Gelegenheit suchen wür
de, den Geheimerath zu bitten, mich zu sich kommen zu 
lassen, welches einige Tage hierauf geschah. Kaum aber 
hatte ich ihm vom General Philossoffow Erwähnung ge- 
than, als er mir in die Rede fiel und sagte, dass er seinen 
Freund Philossoffow nunmehro kennen gelernt, er wüste 
mehr hiervon als ich ihm erzehlen könte, weil er durch parti
culière Briefe aus Dännemarck, von allen seinen Schritten 
unterrichtet wäre. Er hätte sich längstens vermuhtet und 
gewünscht, dass Ew. Königl. Majest, ihn einen allergnädig
sten Befehl ertheilet haben möchten, einen andern Ministre 
zu bewircken, welches er ohne die geringste Schwerigkeit 
gethan haben würde. Oder auch wenn Ew. Königl. Majest, 
der Keyserin Selbst hiervon benachrichtiget hätten, welches 
Sie als die gröste Probe Dero Vertraulichkeit angesehen ha
ben würde und Allerhöchst Denenselben in Ihren Ministern 
die freye Wahl gelassen, wovon er völlige Überzeugung 
hatte; Er hätte es nicht wagen dürfen der Keyserin Selbst, 
ohne Anleitung, von dieser Sache zu sprechen, besondern
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da er den General Philossoffow anfänglich selbst recommen- 
dieret. Dem Grafen Panin hätte er solches zwar nicht ver
schweigen können, sondern ihm seine Briefe hierüber ge
zeigt. Zuletzt sagte er mir, dass ich nicht übel thäte, wenn 
ich dem Grafen Panin dieses erzehlte, weil solches seine 
Nachrichten aus Copenhagen bekräftigte; Er würde ihn 
selbst von meinem Kommen prevenieren, ich sollte mich 
aber durch den Grafen Scheel um die Zeit vorfragen lassen, 
wenn er mich am gelegensten sehen könte. Dieses that ich 
dann auch, und wurde daher einige Tage darauf durch den 
Grafen Scheel wircklich zu ihn bestellt. Ich sagte dem Pre
mier Ministre gleich, dass ich von keinem Menschen den 
Auftrag hatte mit ihm oder sonst jemanden von Affairen 
zu sprechen, sondern aus eigenem Trieb solches thäte, weil 
ich glaubte, dass es die Sachen erläuterte und das Interesse 
meines Königes befördern könnte, bat ihn daher, mit mir 
nichts als Ministre zu sprechen, sondern als ein Freund von 
Dännemarck, wie ihn mich der Graf Scheel beschrieben 
hatte, und als dann erzehlte ich ihm das vom General Phi
lossoffow und meine Vermuthung hierüber. Hierauf ant
wortete er, dass er das vom General wol wüste, müste mich 
aber versichern, dass er im übrigen ein ehrlicher Mann wäre, 
der das Interesse Ew. Majest, stets vor Augen gehabt. Die
ses aber könnte er mir als Ministre und bey seinem Ehren
wort bekräftigen, dass weder die Keyserin noch Ihr Mini
stere Sich jemalen um personaliteten in Dännemarck be
kümmert noch es thun werden; Es könte und müste Ihnen 
einerley seyn, wem Ew. Königl. Majest. Dero Affaires an
betrauen wollten, wenn es nur ein ehrlicher Mann wäre. 
Indessen könnte er nicht läugnen, dass die Keyserin und 
Ihr Ministere in dem Grafen Bernstorff vieles Vertrauen ge
setzt hatten, und dass Sie dieses zu einem andern, dessen 
Gesinnungen Sie gar nicht kanten, so leicht nicht wieder
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bekommen konnten. Hierauf fragte ich Ihn, worauf sich 
der bezeigte Kaltsin der Keyserin gegen dem Ministre Ew. 
Königl. Majest, gründete? Auf der gegenwärtigen Verände
rung des Ministere in Dännemarck, erwiederte er, denn die
se pflegte gemeiniglich auch eine neue System nach sich 
zu ziehen, und wenn das erfolgte, sähe die Keyserin sowol 
als er mit vielem Kummer, eine Vereitelung aller Ihrer Hof- 
nung, ein nordisches System zu etablieren um dem bour- 
bonischen die Balance zu halten, vor Augen. Keiner würde 
aber wahrscheinlicher Weisse mehr hierbey verliehen, als 
Ew. Königl. Majest., weil alsdann eine Verbindung mit der 
Keyserin unmöglich wäre; ein jeder wüste aber und benei
dete Ew. Majest, den wichtigen Vortheil, welchen Aller
höchst Dieselben durch diese Alliance erlangen könnten, 
nehmlich ein gewisses System in Dero Regierung und eine 
sichere Gräntze für Dero Lande und Reiche auf allen Sei
ten. Ferner sagte er mir, die Keyserin hätte, sowol aus einer 
ganz besondern Zuneigung, welche Sie von jeher für die 
Königl. Dänische Familie gehabt, als auch aus Überzeu
gung, dass eine genaue Verbindung zwischen Rusland und 
Dännemarck für beyde Reiche die natürlichste und deswe
gen auch die vortheilhaffteste sey, alle bisherige Hindernisse 
in einer dauerhaften Freundschafft, durch solche Tractate, 
aus den Weg zu räumen gesucht, desgleichen was die Auf
richtigkeit und redliche Absicht der Keyserin und Ihres Mi
nistere belanget, in keinem europäischen Archiv zu finden 
sey. Es könnte der Keyserin also nicht anders, als sehr 
schmerzhaft fallen den Verlust einer Freundschafft voraus
zusehen, welche Sie mit so vieler Sorgfalt zu stifften gesucht. 
Die Ursache, die ihn dieses so positiv vermuthen liess, war 
unter andern der letzte Brief Ew. Königl. Majest, an die 
Keyserin, welcher nicht so vertraulich und freundschafftlich 
geschrieben war, wie sonsten. Ew. Königl. Majest, hätten
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sogar die gewöhnliche Art Sich zu unterschreiben diesesmal 
unterlassen; um mich hiervon zu überzeugen, lass er mir 
den Brief vor, worauf ich antwortete, dass ich die Schreib
art zwischen Könige nicht kante, glaubte aber, dass es doch 
eine Vertraulichkeit anzeigte, wenn ein Monarch dem an
dern eine particularitet aus seinem Lande auf eine förmliche 
Weise zu erkennen gäbe. Hierauf lass er mich auch den 
original-Brief der Keyserin vor, um mich den Unterschied 
der freundschafftlichen Schreibart zu zeigen, Diesen Brief 
der Keyserin überlieferte er mir einige Tage darauf, wieder 
in Gegenwart des Grafen Scheel.

Allergnädigster König.
Dieses ist das Hauptsächlichste, was zwischen den Key

serlichen Ministern, dem Grafen Scheel und mir vorgefal
len. Da ich mich aber auf keinen schrifftlichen Bericht, in 
Petersburg schon, gefasst gemacht hatte, so ist diesses die 
Ursache, warum ich mit diesem so lange ausgeblieben, wes
wegen ich Ew. Königl. Majest, allerunterthänigst um Ver
gebung bitte. Ich habe mich die Ungnade Ew. Königl. 
Majest, zu meinem grösten Kummer, durch meinen Fehler 
zugezogen; versichre aber nochmals allerunterthänigst, dass 
ich nie, in der Absicht Bösses zu thun, gefehlt habe, sondern 
aus Unerfahrenheit in den Sachen, womit ich mich abgege
ben. Ich unterstehe mich daher zu hoffen, dass Ew. Königl. 
Majest, diesen Fehler der Unwissenheit, nicht mit der höch
sten Ungnade bestrafen werden.

Ich verbleibe bis in meinen Todt
Ew. Königl. Majest, 

allerunterthänigst und getreuester Knecht 
Coppenhagen, den 12. December Warnstedt.

1770.
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Den 28. Novb. udstedes en kgl. ordre: Warnstedt skal 
overgive de breve, han har medbragt, til Gähler. Denne 
ordre er skrevet bag paa følgende fortegnelse, skrevet af 
Warnstedt.

Verzeichnis derjenigen Briefe welche ich zur Beförde
rung mitgebracht:

1. Grev Moltke, Geheimraad in Conseil
2. — Reventlau, Oberkammerherre
3. — Schach, Geheimraad
4. — Scheel

Fra Grev Scheel, 
Kammerherre.

5. Conferentsraad Schumacher
6. Admiral Römeling
7. Generalløjtn. Gähler
8. — Hauch

Fra Grev Scheel.
Skulde afgives fra 

Helsingør.

9. Kammerherre Juel envoyé 
v. svenske hof

Fra Legatraad Rosencrone.

10. Oberst Ahrenstorff — Grev Scheel.
11. Den spanske minister — sp. Legat i Stockholm.
12. Baron Ehrenswärd, Kam- , o o .. .. o . — hans Søster i Stockholm,

merherre, Svemg
13. General Filosofow
14. General Grev Schmettau
15. Løjtnant Darre (v. danske Livregiment)
16. Mad. Eyraud née Mourier. Fra hendes Søster.
17. Grevinde Moltke née Raben. — Grevinde Scheel.

Fra Løjtnant 
Heldt.

18. Baron Macliere (?)
19. Baronesse de Clozel.

— en svensk Officer.
— hendes Mand.

20. Kaptejn Koye (Pr. Friederichs reg.)
21. Reg.qvartermester Andreasen

Fra Grev Scheel

( Delmenhorst reg. )
22. Captejn Walterstorff. Fra Oberstløjtn. Angeli.

Warnstedt.

W. Ørbæk
3
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Den 13. Dec. 1770 bestemmer en kgl. ordre fra Fried- 
richsberg, at Warnstedt skal løslades med tilkendegivelse af 
kongens mishag med udførelsen af hvervet.

Le general Gähler dira:
1. qu’il n’a point satisfait aux sens de sa mission en n’al

lant point en courier à cheval mais en chariot, et qu’il 
a encore plus mal fait de se faire presenter à la cour 
de Stockholm, ce qui ne convient point à un courier.

2. qu’il a encore plus mal fait de s’ingérer dans des af
faires, qu’il ne connaissait pas et à quoi il n’était pas 
autorisé.

Cepandant que je veux lui pardonner ses fautes en 
égard de son ignorance en lui en joignant serieusement 
de ne point parler des affaires, qui sont venues à sa 
connaisance.

Der hviler et skær af komik over denne sendefærd fra 
begyndelsen til enden, hvor majestæten paa sit brøstfældige 
franske giver den arme synder et skolemesterdask. Først er 
valget af Warnstedt mærkeligt og uforklarligt for efterver
denen. Der er bleven sagt, at hans skønhed skulde gøre ind
tryk paa kejserinden. Den tyske prinsesse, som blev den 
mest russiske af Ruslands kejserinder, behøvede saavist ikke 
fremmed hjælp, naar det drejede sig om valget af smukke 
yndlinge. Kejserinden optog det ogsaa som en fornærmelse, 
at man sendte en militær af saa lav charge med et brev, som 
skulde overgives til hendes majestæt personlig. Warnstedt 
misforstod fuldstændig sin stilling. Majestæten forlanger et 
bud — en kurer — som skal ride afsted, sprænge fremad 
til maalet naaes. W. er fra begyndelsen bekymret over de 
daarlige veje, han kommer kørende som en værdig afsen- 
ding yderligere opholdt ved de pinlige besværligheder, hans 
daarlige mave foraarsager.
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Kun paa et punkt finder vi W.s typiske ansigt, hans for
handlingsevne fornægter sig ikke, han kan faa alle i tale — 
undtagen desværre kejserinden, som altid var yderst van
skelig at faa i tale, og som paa det tidspunkt var meget op
taget af sin yndling Orloff. At faa foretræde for premier
ministeren grev Panin var alene et resultat. Han var saa 
lunefuld og doven, tilbragte saa megen tid i sengen, at ge
sandterne havde stort besvær med at faa foretræde. Naar 
dertil kommer, at overbringeren af daarlige nyheder ofte 
faar en daarlig modtagelse — og Bernstorffs afskedigelse var 
en meget slet nyhed — maa indrømmes, at W. som person 
gjorde sig godt gældende — ogsaa i Stockholm.

Han — en ganske jævn kurer — et bud — kom hjem 
med lommerne fulde af breve og skrivelser, som tillidsmand 
ja ven. Der er theater over denne rejsefærd. I sin mundt
lige beretning til statsminister Malling fortæller Warnstedt 
til slut, at han fik ordre til at indfinde sig paa slottet og blev 
vel modtaget af kongen og dronningen. Naadens sol skin
nede paa alle de fire søskende, den yngre broder Fritz var 
rejsestaldmester, søstrene, af hvem den yngste Sophie var 
hofdame hos enkedronning Juliane Marie, fik i 1769 hver 
500 rdl. til underhold. Den ældste søster Louise, som forblev 
ugift og hvis navn Louise kilden i Frederiksdal skov har 
bragt ned til vor tid, kunde maaske give et bidrag til for- 
staaelsen af kongehusets velvilje mod Warnstedt’eme. Per 
Pederstamme Petersen, der levede paa Frederiksdal som en 
slags lærer for den unge grev Schulin, var efter en gammel 
tradition i slægten Nyholm en naturlig søn af Fred. d. 5te 
og frk. Louise Warnstedt. Han gjorde sin hustrus Else Ny
holms bekendtskab, medens begge var i grev Schulins hus, 
hun som kammerjomfru.

I 1771 skete den begivenhed, som mer end noget andet 
bidrog til at befæste slægten Warnstedts stilling, den 18- 

8*
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aarige Sophie Hedevig ægtede d. 5. April kammerherre Fre
derik Ludvig greve af Schulin til Frederiksdal, eneste barn 
af den i 1750 afdøde statsminister. Det er interessant at se, 
hvorledes Warnstedt bedømmes, dels af sig selv, dels af an
dre paa dette tidspunkt, da brevvekslingen med hans søstre 
begyndte. I et af sine breve siger han: i ungdommen var jeg 
meget stræng ibland grum mod soldater, haard mod tjenere, 
bitter fornærmende mod søskende og venner, men jeg har 
godtgjort saa meget jeg kunde mod enhver og for det mang
lende haaber jeg paa tilgivelse for min gode viljes skyld. 
Forfatterinden Charlotte Dorothea Biehl skriver i »Mit ube
tydelige Levnetsløb«: I aaret 1772 havde jeg adskillige 
gange været i selskab med generaladjud. Warnstedt, men 
ihvor forekommende artig han end var, følte jeg dog en løn
lig afsky for ham op paastod, at hans ansigt vidnede om en 
falsk og sort sjæl. Eftersommeren 1773 var der næsten ingen 
dag uden at han jo kom selv, og ingen opmærksomhed som 
han jo viste, saa at den mest indtagne elsker ikke kunde 
gøre mere. Han var saa meget yngre end jeg, de tjenester, 
han kunde vente sig af mig, var i mine tanker saa ringe og 
ubetydelige, at jeg vilde have rødmet ved den tanke, at et 
menneske af hans vilkaar kunde forstille sig i den grad for 
at nyde dem, og da altsaa al min gransken ingen grunde 
kunde udfinde til hans forhold, blev min slutning den, at 
han var det, han gav sig ud for, min sande ven. Men da 
der stedse var noget som skrækkede mig, hver gang jeg ret 
saa paa ham, søgte jeg at holde ham skadesløs derfor ved 
alle de forbindtligheder, jeg kunde paalægge ham, og den 
fornøjelse jeg fandt i at forekomme hans ønsker, bandt mig 
omsider saa fast til ham, at jeg med glæde havde ladt mit 
liv for ham, men det varede kun lidt mere end et aar, da 
han gav mig anledning til at have ham mistænkt for falsk
hed og underfundighed. De grusomste følelser bestormede
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min sjæl. Skuffet, bedraget og forfulgt af et menneske, der 
havde gjort mig saa store eder og løfter, der skyldte mig saa 
mange venskabsbeviser, som endnu skyldte mig rede laante 
penge.« Warnstedt skriver i et af sine breve: begaar man en 
usædvanlig slags uforsigtighed, der ikke er gangbar blandt 
mængden, eller som tillader ond og vrang fortolkning, saa 
fordømmes den til last. Man har desværre mer i Danmark 
end andet steds i verden lov at være lastefuld, naar det blot 
sker i antagelig form, derimod tør man ingen dyd ane, naar 
dens nytte ikke kan beregnes. Jomfru Biehls uvilje mod 
Warnstedt, der slog ud i klar flamme nogle aar senere og 
forledte hende til et i dansk literatur enestaaende angreb 
paa hans moral, er forstaaelig og sikkert ikke uberettiget, 
hun var som regel godt underrettet.

Det første af de mange breve Warnstedt sendte sine 
søstre i tidsrummet 1771—1813 er dateret 24. October 1771. 
Det er det eneste, som er skrevet paa fransk.

J’avoue ma très cher soeur, que vous avez toute la raison 
du monde, d’être fâchée contre moi, parece que je ne tiens 
pas ma parole de venir passer quelques jour, mais c’est moi 
qui y perd le plus et je vous proteste devant dieu, que je n’ai 
j’amais tant souhaiter d’être à fredrichsdal qu’a present 
seulement par l’idée, que j’ai de vous être en quelque facon 
utile. Il est vrai je pouvais prendre un congé du Regiment 
par quelques jours, que l’on ne me refusera certainement 
pas, mais je prévois, que je derangerais par la les projets de 
mon colonel, qui a la bonté de croire que ma presence est 
necessaire pour l’etablissement du thenage de nos soldats. 
Que faire ma chere Sophie, j’espère que vous avez assez de 
bonté pour moi d’excuser que ne viens pas encore dans 
quelques jours pour voir si je puis partir sans m’attirer les 
froideurs du colonel. Ma situation avec la cour, dont mr. 
de Falkenschiold fait parti dem end toute mon attention
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pour le service que j’aime beaucoup sans cela. Je ne sors de 
la maison que pour aller à la parade et pour vous trouver 
une maison convenable, tant je suis occupé avec notre nou
velle oconomie. De tems à tems je pourrais venir pour le 
diné, mais pour dire la vérité, il est trop coûteux pour moi 
de payer chaque fois 10—11 mark. Tygesen vient souvent 
m’importuner, tout comme sa fortune dépendait de moi. Il 
m’a prié de procurer 300 ecus du comte, comme il avait 
vendu sa maison il veut commencer un petit négocié avec 
du café, je lui ai démontré impossibilité de faire une négocié 
avec 300 ec., c’était de la jeter par la fenêtre. Si T. est bon 
économe, le comte pouvrait lui faire le crédit de quelque 
centaines d’ecus chez Wewer et Fabricius.

At Warnstedt i disse aar, hvor han som kaptejn boede 
paa Sølvgadens kaserne, har haft omgang med kredse, som 
stod theatret nær ses, foruden af jmfr. Biehls ovenfor omtalte 
beretning, af et brev af 16. Aug. 1774 til grevinde S. Han 
indbyder søsteren til at høre actørernes syngeøvelser, bekla
ger at jomfru Winther just er rejst paa landet og tilføjer: 
»Jeg synger hos Potenza, — jeg nødes til at bede Dig tage 
noget rent lintøj med, jeg har intet.« Til søsteren Louise, 
hvis fødselsdag fejres den 6. Januar, skriver han: »Disse 
blomster sendes Dig fra en broder, der elsker Dig, men som 
ej er rig nok til at give Dig bedre prøver paa hans kjærlig- 
hed.«

Den 26. April 1776 rejser han til Helsingør, hvortil han 
er bleven forflyttet. Byen tiltaler ham absolut ikke, faa dage 
efter sin ankomst skriver han »jeg er lidt daarlig og ked af 
Helsingør, som om jeg havde været her y2 aar, — man maa 
sulte ihjel her, thi man kan intet faa for penge uden man 
bestiller det længe forud. Min forstand lader mig 1000 gange 
ønske, at ingen følte for mig og jeg for ingen, men mit 
hjærte er saa svagt, at det nægter mig den mindste bistand,
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jeg elsker Dig, din søster, din broder og mine venner meget 
mer end mig selv. Thi elskede jeg jer alle mindre, saa var 
jeg ganske vist bedre husholder, bedre herremand (gentil 
homme) og bedre soldat. Jeg agter at tage til Fredensborg 
for om muligt at udrette noget til min fordel og forbedre 
mine udsigter.«

Allerede nu — Warnstedt er kun 33 aar — begynder 
hans klager over hans helbred ; som en rød traad gaar klagen 
over hans mangfoldige legemlige skrøbeligheder og mangel 
paa penge gennem alle hans breve. Hele sit liv igennem in
teresserede han sig for sygdomme, lægemidler og kure, som 
kunde raade bod paa hans skavanker. En forkølelse med 
feber og diaré lader ham befrygte blodgang, han kurerede 
sine frygtelige smerter med Rabarbara. »Gid Du kunde 
overtale Dig — skriver han til søsteren — til at holde Dine 
ben varme og bruge Rabarbara, saa blev Du ikke oftere 
plaget af Din kolik.« Juleaften 1777 er han syg, smerter i 
begge arme, hovedpine og svullen hals. »Alle disse alvorlige 
ting har jeg hentet paa et bal, hvor jeg blev tvungen til at 
danse og forkølede mig. Da jeg saa 60 aars gamle mænd 
og 50 aars matroner svæve om i en fuglelet dans var det 
ude med mig at undskylde mig med, at jeg havde forladt 
dansen.«

»Idag — 26. April 1777 — er det et aar siden jeg for
lod Kjøbenhavn med regimentet; hvor beklemt var jeg den
gang, hvor tungt det er at forlade slægt og venner. Gud give 
mig lidt af disse flegmatiske naturers kulde, som giver sig 
en raison for alting i verden og som intet føler uden det, 
fornuften, den kolde fornuft, byder. Jeg var i kirke og tænk
te ret inderlig paa jer: Send mig med de nøgler, jeg har 
glemt, den bog, som hedder de 1’esprit.«

Disse udtalelser af misfornøjelse med baade tjenesten og 
opholdet i den lille provinsby lader forstaa, at besøget ved
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hoffet i Fredensborg helst skulde føre til en forandring af 
forholdene; her mødte Warnstedt en gammel bekendt fra 
St. Petersborg, Dreyer, der 1778 blev gesandt i London og 
efter Warnstedts udtalelse i et brev fra 1806 er det ham, 
der har sat maskineriet i gang, der førte til, at W. blev di
rektør for det kongelige theater, der netop havde brug for 
en mand, der forenede punktlighed, ordenssans og disciplin 
med en vis boglig dannelse. »Jeg søgte ikke denne vanskelig
ste af alle poster. Erindre Dig, at min ven Dreyer — parise
ren — ubuden talte for og om mig til Guldberg, at man 3 
uger derefter ved en hofkabale vilde omkaste den gamle vær
dige theaterbestyrelse (Carstens, Bomemann, Jacobi p. p.) 
for at indvikle gamle Eickstedt i blaar, og at Schack, mig 
ganske uafvidende men af redelig hensigt for min forfrem
melse, foreslog mig til dette ulyksalige embede, som jeg til
forladelig og uden selvros tør paastaa, man ikke let vil finde 
anden eftermand til.«

Den 35-aarige kaptejn Warnstedt udtalte sig i et brev til 
søstrene i anledning af udnævnelsen betydelig mere forhaab- 
ningsfuldt end den desillusionerede 62-aarige afgaaede dan
ske gesandt i Portugal 27 aar senere. Han skriver:

»Kære gode søstre, Gud velsigne jer for den andel I tage 
i min skæbne, jeg ser jeres ømme hjærter fulde af glæde over 
en broders velgaaende, som enhver af jer vist havde selv 
villet gøre tydelig. Jeg kunde intet mindre vente af mine 
søstre og det er min reneste glæde ved alt det gode, der hæn- 
des mig, at og I glædes over mit vel. Tusind tanker forvirre 
mit hoved, saasnart jeg kan komme skal det ske. Jeg kunde 
ikke vise Wewer større prøve paa min taknemmelighed end 
ved at give ham dette budskab at bringe, men jeg maatte 
gøre lidt vold paa mig selv. Jeg maatte vel ikke sige det, 
men hvor kunde jeg bringe det over mit hjærte at opsætte 
en ting, der glædede mine søstre? Søde Louise, lad jomfru
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Deutzman ikke rejse til Elseneur, førend jeg skriver til Dig. 
Walther har forandret sin plan — dog kun paa nogen tid, 
men det skal Du nærmere faa at vide. Sig greven det fra 
mig, men bed ham tie til det bliver bekendt. Schack vil skri
ve denne tidende til Fritz, jeg tør selv ikke glæde ham.«

Ved enevoldsherrens allernaadigste ordre af 9. Marts 
1778 ombyttede stabskaptejn v. 1. sjæll. batteri Warnstedt 
ved garnisonen i Helsingør sin beskedne og ubemærkede til
værelse med en ny og mere iøjnefaldende: Han blev direk
tør for det nationale theater og samtidig udnævnt til kam
merherre.

H. Majestæt var det nationale theaters øverste; gennem 
sin hofmarschal modtog han overtilsynscommissionens ind
beretninger om theatersager, direktøren var mellemleddet 
mellem denne og theaterfolket, hvorved man forstod skue
spillere og skuespillerinder, balletpersonalet og theaterets øv
rige funktionærer samt forhandlede med de forfattere og 
forfatterinder, der forsynede theateret med dramatiske ar
bejder enten originale eller oversatte. Dette embede var no
get nyt, vel havde »musikamatøren« Th. Walter i 1773 faaet 
ansættelse som »directeur de théâtre«, men det var egentlig 
kun som musikalsk vejleder for personalet, hans virksomhed 
sygnede hen, fordi han var uegnet til pladsen og snart tabte 
interessen for den. Respekt og disciplin var efterhaanden 
smulret hen og der herskede baade paa scenen og tilskuer
pladsens billige pladser undertiden en tøjlesløshed, som vir
kede pinligt og afskrækkende paa den bedre del af publi
kum, og dette gav bagslag til kassen. Sprogtonen og ord
valget i den tids dansk var plump indtil raahed og de per
soner, som fra scenen skulde tolke dette sprog, kom for de 
flestes vedkommende fra et samfundslag, som ikke skulde 
gøre det bedre. At man derfor oprettede et embede, hvis 
indehaver skulde genoprette disciplinen og bedre tonen paa
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theateret, var ganske naturligt og at man valgte en militær 
næsten selvfølgeligt især da der fandtes en saadan — kap- 
tejn Warnstedt —, som havde færdedes i theaterkredse, som 
havde en ikke almindelig interesse for det danske sprog og 
og som havde enkelte gode fortalere ved hoffet.

Den bygning — komediehuset, som det almindeligvis 
kaldtes — som husede det nationale theater, laa paa Kon
gens nytorv ved siden af vore dages kongelige theater og 
var betydelig mindre end dette. Dens bredde var maalt foran 
scenen 31 alen, den optog det nuværende fortov og en del 
af kørebanen, saaledes at den længste facade vendte mod 
det Holsteinske palæ (senere hotel du Nord, nu magasin d. 
Nord), den korte facade med hovedindgangen vendte ud 
mod torvet. Da den oprindelige af Eigtved byggede theater- 
bygning var stærkt angreben af svamp, blev den i 1772 om
bygget og samtidig udvidet af prof. Harsdorff.

Det har sin interesse at se, hvorledes prof. Tode — dig
teren, lægen, menneskevennen, som han benævnes, — be
tragter theateret efter sundheds regler: Ved et skuespilhus 
bør alting indrettes saaledes, at publikum dér finder for
nøjelse uden det koster sundhed, førlighed eller mindste le
gemlig ulæmpe. Der var en tid, da indgangen til huset lig
nede visse fortove paa en torvedag, man kunde ikke passere 
for kurve. Denne uskik er først nylig afskaffet, ligeledes, 
kareterne kørte saa tæt til hovedindgangen, at de udgaaende 
maatte liste ja stjæle sig ud. Fornylig er anlagt to indcirclede 
køreveje, thi at kunne bevirke, at de store og rige, der have 
evne til at komme i glimrende eqvipager, ventede med at 
køre til og fra indtil de, der ingen trampende heste har, i 
fred og ro var kommen ind, formaaede ingen magt, nu ser 
den betryggede fodgænger den lange række kareter med 
samme ligegyldighed, som det var bøndervogne i Nørre og 
Øster allé. Jeg har ikke noget steds i Evropa set denne yp-
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perlige anstalt ved noget theater. I Hamborg var vejen til 
og fra den Schrøderske skueplads saa trang og farefuld, som 
om den skulde føre til himmelen.

Forfriskningssalen, som indrettedes ved den danske skue
plads, havde sine store fordele for publikum dog blandede 
med ubehageligheder. Stundom faldt det der noget vel uro
ligt. Nu har ingen anden adgang til den, end den, der har 
taget billet til komedien. Særlig maa man takke for den se
neste tids forbedring i parterret med den dobbelte indgang. 
Saadan var det i kong Fred. V’s tid, thi han havde sin loge 
dér, hvor en tid lang den eneste dør til parterret har væ
ret. At der er flere end én indgang fra parterret vilde have 
sin store nytte om der engang, som himlen forbyde, skulde 
indløbe en anledning til at alle vilde ud paa engang. En stor 
fordel indhøstes hver aften, den slemme træk, som man oppe 
mod den mørke indgang maatte føle indtil smertelighed er 
nu forsvunden. Ved dørene kunde nok gøres den forbedring, 
at de lukkede sig selv med en vægt, der ikke vilde høres, om 
de gjordes, som jeg har set dem i Paris af en ramme og 
klæde.

Nu til en ubehagelig betragtning. Man kan ikke uden 
bekymret deltagelse se den tummel, trængsel, trykken og 
knugen, der er ved indgangen til komediehuset, smagens og 
glædens tempel. Dér hvor man skal opmuntres og adsprede 
sine tanker og saaledes komme sin sundhed til hjælp, kan 
man tit ikke komme uden at trænge sig saa at sige gennem 
et tjørnekrat, thi klæderne paa kroppen er ikke sikre for at 
rives og man kiles paa idelige albuer. Damernes dejlige ho
vedpryd støder paa trekantede hatte, en barbarisk støvlehæl, 
en spore hos den, der rider til fods, knuser tæerne paa en 
græsk skønheds kinesiske fod. Jeg kan ikke fortælle al den 
ulæmpe de er underkastede, der gennem forsalen søge lo
gerne eller parterret, alt flyder af, at billetterne endnu sælges
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efter at indgangen er begyndt. Den trykken og trængsel ved 
indgangen er en stor plage, directionen maa være betænkt 
paa en god maade, hvorpaa denne standsning af passagen 
kan hindres.«

Alle de mangler, som nævnes her som delvis afhjulpne 
i 1795, fandtes i fuldt maal, da Warnstedt tiltraadte sin stil
ling som direktør, og han nævner selv senere følgende seks 
hovedmangler, 1) et stort garderobeværelse, 2) et decora- 
tionsmagasin, 3) en anstændig foyer, 4) maler og snedker
værksted, 5) værelse til syngeskole, 6) rum til danseskole og 
øvelse for unge skuespillere.



III.

DIREKTØR FOR DET KGL. THEATER.

»Theateret i København — smagens og glædens tempel, 
som Tode kaldte det — er en saare farlig ting, som man 
maa behandle med varsomhed, det er et samlingssted for 
alle vilde hoveder, og der sker intet, som denne uregerlige 
flok ikke strax tager del i. Fra det sted kan udgaa megen 
sæd til ondt og godt,« skriver Warnstedt.

Havde theateret, som omtalt, mangler i det ydre fatte
des de heller ikke indenfor murene. I flere aar var det gaaet 
jævnt nedad med kunsten og indtægterne, men nu — i sæ
sonen 1778 — lyste heldets stjæme over huset, aarets fem 
debutanter, herrerne Rosing og Gjelstrup og damerne De- 
vegge, Møller og Aaslev blev alle af betydning for scenen. 
Af den gamle stab var Rose endnu virksom, ellers var det 
ungdommens tid, den betydeligste var den tidligere danser 
Schwarz, som i fem aar havde været ved skuespillene. Prima
donnaen Caroline Walter fik ingen betydning under Warn
stedts direktion, hun forlod theateret og landet for bestan
dig 25. April 1780.

Den nye direktørs første opgave var at skaffe og haand- 
hæve orden. Regissør Niels Hansen fik ordre til at føre en 
journal, for at oplyse og bekræfte den daglige orden ved 
skuepladsen, hvorledes scenens personer har opfyldt deres 
pligter og opført sig i deres tjeneste og hvorledes givne ordrer 
er efterlevede. Han skal anføre, naar nogen viser forsømme-
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lighed eller ved støj eller anden uanstændig gøremaade hin
drer orden, paa det den skyldige ved mulkt eller paa anden 
alvorlig maade kan blive straffet, og han skal indlevere 
protocollen til direktøren hver Lørdag KL 11. Warnstedt til
føjer, irettesættelserne ske med høflig alvorlighed og hvor
dan de modtages berettes mig, paa det jeg nærmere kan 
paakende, om det derved kan forblive.

I tidsrummet Nov. 81—Maj 82 har kammerherren til
føjet nogle noter, som er meget betegnende.

1) 30. Nov. 1781. Opført »Melampe«. Stykket blev or
dentligt og vel spillet. Rose.

Kammerherren skriver: Melampe blev jammerlig 
spillet og synes mig, at skuespillerne burde blues over 
saaledes at have mishandlet et af den store Holbergs 
bedste stykker. Dette læses af Rose.

2) 10. Jan. 1782. Spøgelset med trommen.
Maadelig spillet, mangfoldige finesser røg i lyset. 

Mad. Knudsen i ingen maade klædt i costumet.
3) 28. Feb. 82. Mødrenes skole, De forlibte galenskaber.

Naar mad. Schall vender ansigtet mod publikum 
kan hun saa lidt som jeg, eller nogen anden, se, hvem 
der kommer ind ad baggrundsdøren, med mindre hun 
har øjne i nakken. Denne fejl er en plet paa hendes 
ellers gode spil.

4) 12. Marts 1782. Opført: Kun sex retter.
Mad. Rosing tog imod min vilje og vidende en rosa- 

farvet snørekjole, hvorved hun saa ud som hendes sted
datters lille søster. 8 skilling i straf. Det siges hende un
der 4 øjne af regissøren.

Om Schwarz skriver Warnstedt, at han er et følge
værdigt exempel paa en god skuespiller.

Warnstedt bruger i flere af sine skrivelser udtrykket »de 
under mig staaende skuespillere«, dette udtryk forklarer to-
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nen i ovennævnte kritiske bemærkninger, men han kan og- 
saa være velvillig, især overfor de yngre, og vil gærne række 
en hjælpende haand. Efter min instrux, skriver han — bør 
jeg ved theateraarets ende indsende til Commissionen en con- 
duiteliste over de under mig staaende acteurs efter hvilken 
kan bestemmes de gratialer H. M. har bevilget til flids, ta
lents og godt forholds opmuntring. Naar jeg undtager, at 
Rose ikke har givet private undervisninger og derved for
voldt, at mangen saa kaldet gammel skuespiller ofte har fej
let i sin spillemaade, kan jeg give alle de øvrige det vidnes
byrd, at enhver i sit fag har opfyldt sin pligt mod theateret. 
Schwarz har udmærket sig som instructor — 50 rdl. Jom
fruerne Salathé, Astrup, Møller og acteur Gjelstrup har væ
ret saa lærvillige og flittige, at jeg vil ydmygt bede, at de 
maa opnaa som løn og opmuntring det største gratiale. 
Ahrends og Rosing — især første — har med nidkærhed 
gjort god fremgang — de fortjene gratification. Urberg, 
Thessen, Esberg ogsaa. Actricerne Rosing og Gjelstrup for
tjene god opmuntring.

Det vilde være en fornærmelse for det øvrige selskab om 
jmfr. Winther erholdt nogen gratiale. Hun er en af de maa- 
deligste actricer og har intet for sig uden en god stemme, 
hvormed hun mere skader end gavner theateret, thi de, der 
betale for at høre hende i concerter betale ikke for at høre 
hende i theateret. Hendes opførsel er exemplarisk god og 
fortjener alt godt. De som indbringe mest i kassen bør højst 
lønnes. Danserinden jfr. Frøhlichs talent drager flere folk til 
end man skulde tænke, hun bør betænkes.«

Skuespillerne sendte idelig anmodning om laan og hjælp 
ledsaget af vidtløftig documentation, nogle af dem var me
get ubeherskede i deres optræden. Da hendes Maj.s page 
hovmester Riegels er bleven overvældet paa gaden med 
grove ord af actøren Urberg, bør han i nærværelse af de



48

andre acteurs paa det allerskarpeste reprimanderes af Dig 
vores director og kammerherre, skrives der til Warnstedt, 
og til sin svoger skriver W.: Her er intet nyt udover at Gjel- 
strup paa gaden har overfaldet commandør Bentzen, som 
skal ægte komtesse Wedel, med ørefigen og staar nu under 
rettens tiltale. Hans skjebne er mørk, til skade for theateret 
og bryderi for mig. Damerne ved theateret voldte ogsaa bry
deri, mad. Walters elskovshandel og flugt med musicus 
Müller var ikke lydløs, der var stadige skænderier med jmfr. 
Møller, som var general Eichstedts yndling, og til mad. 
Preisler (født Devegge) maatte direktøren modtage og 
bringe anonyme understøttelser fra agent Zinn, en ven af 
det Preislerske hus. Med en vis ret skrev Warnstedt til sine 
kære søstre: I maa absolut være fornøjede af at leve særskilte 
fra den store, onde verden. Jeg lever i den, men tro mig, 
glad vilde jeg være ved at tilbringe mine dage i ro. Tra- 
casserier og arbejde har jeg i mængde.« — O, hvor Du døm
mer rigtigt om theater-pakket! udbryder han en anden 
gang. Trods alle anstrængelser var disciplinen ikke mere 
grundfæstet end at »hr. Elsberg Mandag d. 5. Sept. 1791 
udførte sin rulle som officeren i »det lykkelige Skibbrud« i 
komplet fuldskab. Denne grove forbrydelse mod kongens tje
neste, publikum og theaterselskabets hæder forøgede han, 
idet han paa det pøbelagtigste udlod sig om bestyrelsens an
ordninger, ja over bestyrerne selv, som han skylder evig tak 
for overbærelse med hans mangfoldige svagheder og for 
utallige understøttelser i hans private liv. — Følgen af at 
løbe paa værtshus er, at mange af selskabet fremstiller sig 
uanstændigt paa scenen, hen jaske deres ruller, som de næppe 
memorere. Det kgl. hus har bemærket det og H. K. H. kron
prinsen har befalet mig, at paase bedre ordens iagttagelse 
ved skuespillenes gang. 14 aars erfaring maa have lært sel
skabet, at jeg er villig til at tjene hjelpe af nød og gøre dem
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glade, som tjene under mig. Mine øjeblikkelige opfarenhe
der, hvortil jeg dog stærkt maa fristes, som ere naturfejl og 
som jeg af alle kræfter søger at dæmpe, kan vel have be
drøvet mange, men saa ved jeg, at had, forfølgelse og lum
ske anlæg til nogens forklejnelse er mit hjærte ligesaa ukendt 
og afskyeligt, som det at være hord (haard) og at straffe.« 
Saa bitre ord skrev Warnstedt i »en note som blev fremsagt 
for theaterfolket d. 6. Oktob. 1791«. At han i disse besvær
lige aar søgte trøst hos filosofferne, selv om valget synes 
mærkeligt, ser man af en udtalelse til en nær slægtning: Du 
er selv filosof og derfor tror jeg, at Du med sand glæde kan 
nyde den ophøjede tænker Tyge Rothe. Dersom jeg turde 
være stolt af noget i verden, saa maatte det være over de 
beviser, jeg ejer af T. R.s ømme venskab for mig. Jeg skønte 
højligen derpaa, men det gavnede mig lidet eller intet i min 
theater stilling, — ak, hvilke 14 ulykkelige aar henløb ikke 
i samme! Det maatte selvfølgeligt være pinligt for en direk
tør at indrømme, at den eneste maade hvorpaa det var mu
ligt at komme ud af det med den 40 aarige skuespiller Urberg 
var, at theateret betalte hans husleje og gav ham det over
skydende af lønnen ugentligt. Da Arends 13 aarige datter 
døde, maatte faderen bede Warnstedt om hjælp; W. skri
ver, jeg kan ikke afslaa hans bøn om understøttelse, han har 
mange børn, er fattig og nødes til at gøre daglige udveje for 
at skaffe dagligt brød, det ved jeg med fuld vished.«

De forfattere som var knyttede til theateret, enten det 
var som oversættere eller leverandører af originale arbej
der, istemmer næsten alle den samme pengenes klagesang.

Ewald, hvem Warnstedts yndest baade har opmuntret 
og gjort til pligt at arbejde flittigt — saa vidt hans hel
bred tillader det — paa »Fiskerne« faar dette færdigt i Au
gust 1778. Hans kæreste velynder, som han kalder Warn
stedt, havde faaet dette gennemført, uagtet etatsraad Jacobi, 
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i overtilsynscommissionen, frygtede at hr. Ewalds plan, ved 
tanken paa hans frugtbare geni, vilde blive altfor vidtløftig, 
— syngestykker maa være korte, sangen fordrer ogsaa tid. 
Han vilde hellere have et fransk stykke les pêcheurs, som 
var noget naivt, bearbejdet. Ewald havde arbejdet med iver, 
jeg er varm, jeg er hidsig paa mine »Fiskere«, skriver han, — 
og maa tilsidst bede om penge for at komme bort fra denne 
taagede, giftige by, — hver dag, min kæreste velynder, er 
min helbred vigtig. Den 31. Jan. 1780 gik »Fiskerne« for 
første gang, en af Warnstedts sprog-sejre, danske skuespil 
paa den danske scene.

Thomas Thaarup, som senere med »Høstgildet« skulde 
skaffe theateret og dets direktør en mærkedag, beskriver i 
disse ord, skrevne til Warnstedt, sin lidet misundelsesværdige 
stilling. »At faa Deres Højvelb. i tale, den lykke ser jeg er 
umulig at opnaa. Det er langtfra ikke for med vilje at falde 
Dem besværlig, at jeg uafladelig overløber Dem, men 
er det muligt, at De kan sætte Dem i deres sted, som er uden 
mad, klæder, alle livets nødvendigheder, forfulgt af kredi
torer, forladt og foragtet af den ganske verden, saa vil De 
finde, at jeg ikke er saa uforskammet, som det maaske ved 
første øjekast kunde synes. Jeg beder Dem underdanigst, at 
De vil paategne den regning for »droit de seign« til beta
ling; endskønt alt, hvad der kan blive tilovers, bliver Hof- 
og Stadsretten til del, er det nu dog bedre paa den maade 
at faa tingene afgjort, end at miste det sidste, jeg ejer — 
mine bøger. Uden disse havde jeg maaske været mere lykke
lig — og mest, om jeg aldrig havde kendt et bogstav.«

Da forholdene ti aar senere havde ændret sig saaledes, 
at Thaarup sad i theaterdirektionen, skrev Warnstedt: Hvad 
tror man at kunne udrette med Thaarup, der aldrig har for- 
staaet at lyde eller handle uden efter geni-luner? hvorfor
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har man ikke brugt Schwarz og nogle andre fra theateret og 
interesseret trupen paa en vis maade i entreprisen?

Pram, som aldrig fik nogen betydning for theateret, 
uagtet det ikke manglede paa forsøg, har haft Warnstedts 
særlige bevaagenhed. — »I gaar fik jeg min »Herman« igen, 
altsaa bruger man den ikke, — alt det onde, som flyder af 
mangel vil gøre min tilstand fortvivlet, urtekræmmer, sko
mager, haarskærer vil bestorme mig, jeg overgiver mig, hvis 
Deres Højvelb. siger nej — (100 rdl.)«. Saa beder han om 
oversætter-arbejde. »Jeg vil ingen flid spare, kun et for
skud paa 80 rdl.!« Den 15. Sept. 1780 er det helt galt for 
den 24 aarige poet, »jeg har i nat ikke turdet komme hjem, 
thi jeg satte min værtinde i samme tilstand som jeg selv — 
hun skal flytte!« Det viste sig, at de 600 rdl. Pram efter- 
haanden fik i forskud kom fra Warnstedts egen lomme, 
dette bragte Prams uligevægtige sind i det voldsomste oprør, 
han kalder det en hellig gæld, og beder endog kongen 
om hjælp for at kunne betale den. Pram siger om sig selv, 
at han er tvær, treven, underkuet som en bonde, forkert. 
Warnstedt om sig selv — og sine søskende: vor ulyksalige 
medfødte vilde irritabilitet, som saa let kan tændes til styg 
brand, hvormeget har vi ikke dermed skadet og plaget hin
anden, og hvor tit har den sat vore venners taalmod paa 
farlige prøver. Vi har dertil en grad af egenkærlighed, paa- 
staaelighed, variabilitet og tillid til andres overbærenhed med 
vore mangler, som næsten altid holder os i en fornærmende 
eller angrende tilstand, indolence udfylder som oftest mellem
rummene«. Disse to naturer, begge splittede, søgte maaske 
netop derfor hinanden, — Pram skylder mig sine studerin
gers fremgang og sin politiske tilværelse, men jeg gjorde mig 
det til regel at afbryde paa engang med den Heiberg’ske 
cirkel for at skaffe mit sind en anden vending, siger Warn
stedt; dog stod han stadig i forbindelse med ham »posten 
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bragte i dag (18/7 95) brev fra min gode Pram, som nu er 
secretær i enkekassens direktion.«

Professor dr. med. Tode var 47 aar da hans komedie 
»Søofficererne« 1783 blev opført. Ved tredje opførelse, til 
indtægt for forfatteren, fremsagde Schwarz en prolog, hvori 
det hed:

Jeg kan ikke tro, parterret nænner
at dømme strængt. De har for mange venner 

ved Deres muntre »Sundhedstidende«-------

En spydig anmelder opregner indholdet af dette tids
skrift:

Genier, faaremælk og æblegrød, 
pølsegilder, consultationer, 
Valby gæs og stadens amazoner.

og mener at stykkets satiriske vittigheder er ligesaa mærke
lig blandede. Stykket — og et senere »Ægteskabsdjævlen« — 
gjorde lykke, og Tode skrev til Warnstedt: Ingen lykkelig 
theaterdigter kan føle og med større fornøjelse erindre, hvad 
man skylder Dem som director. Deres vejledende og for- 
staaende godhed har jeg at takke for den uhindrede raske 
og heldige gang, ja for en stor del af det smigrende bifald 
mit stykke har faaet«. Warnstedts mening om Tode, udtalt 
nogle aar senere i et brev til grevinde Schulin, lyder: Jeg 
sender Dig en pakke journaler, hvori der er meget, ret meget 
godt, især alt af Tode, som synes mig at have stor superiori- 
tet over alle andre forfattere. Der er saa megen originalitet 
i hans arbejder, og hans valg af bidrag til »Iris« synes mig 
saa godt, dernæst hans kritik saa træffende, jeg glæder mig 
ret over at være aboneret paa dette skrift. Iris er, som man 
ved, kun en stakkels soubrette af de andre gudinder der
oppe —
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men jeg spaar,
at hun rangen for »Minerva« faar.

Rahbek. Efter at den 19 aarige forfatters alvorlige skue
spil »den unge Darby« havde kedet publikum til døde 4 
gange afgik det selv ved døden. Aaret efter skrev Rahbek 
til Warnstedt: »Nu gør jeg mig den ære at sende Dem 
»Sophie Braunek«, ikke før af mangel paa en anstændig 
afskrift. Ved at bruge paa denne maade den adgang, Deres 
stand og værdighed giver Dem til Majestæten, beskæmmer 
De mig, som saa ofte har miskendt Dem, og gør dem til 
løgnere, som endnu bestandig blæse mig i ørene, at De har 
søgt at undertrykke mit stykke. Denne handling lærer mig 
at kende Dem og bestemmer min opførsel for fremtiden.« 
Saaledes skrev den unge dramatiske forfattter, hvorledes to
nen blev hos den lidt ældre kritiker, skal ses, naar talen bli
ver om tidsskriftet »Minerva«.

Madam Birgitte Boye, mest kendt som salmedigterinde, 
havde faaet et par stykker opført ved Warnstedts protektion, 
den 21. Maj 1792 skrev hun til ham: »rygtet har i nogle 
dage sagt, at der skal foregaa en hovedforandring ved thea
teret, og at D. Højvelb. har nedlagt Deres charge for at gaa 
bort som envoyé til Portugal, men, hvor meget end dette 
sidste maatte røre mig, saa kan jeg aldrig være saa egen
nyttig, at den forandring for hr. kammerherren, der fra de 
møjsommeligste forretninger til behagelige, fra et tungt sla
veri til en Dem værdig frihed, ej skal inderlig glæde mig. 
Jeg tror rygtet og De vil tillade mig at forsikre, at jeg af mit 
ganske hjærte ønsker Dem al glæde af den skete forandring, 
ligesom jeg takker Dem inderlig mange gange for al den 
affection, De har vist mod mig, og endelig vilde De og 
endnu en gang opfylde en bøn, maaske den sidste, naar De 
engang langt fra Lejre strandbred tænker paa dem i Deres
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fædreland, som De ved, der glæder sig over Deres vel, at 
De da og hver gang vil mindes mellem disse Deres taknem
melige og inderlig hengivne B. C. Boye.

P. S. Ikke skal nu min »Sigrid« gaa frem paa skueplad
sen, er det belejligt, saa behag at sende mig den.«

Det er interessant at læse, at Warnstedts skæbne saa at 
sige var ordnet i forvejen, og at de literære kredse var sær
lig godt underrettet.

Jomfru Biehl havde faaet flere arbejder opført paa thea
teret før Warnstedts ansættelse. Følgende censur-bemærk
ning om et af hende indsendt arbejde viser hans syn paa 
hende som dramatiker. »Jomfru Biehl har givet mig de ud
mærkeste prøver paa hendes venskab. Jeg skylder hende høj
agtelse og jeg forsikrer med min ære, at jeg med min egen 
skade gæme vilde bidrage alt hvad der kunde staa i min 
formue til hendes gavn og ære — undtagen dette, at finde 
hendes comedie »De ømme hjærters prøve« brugelig for 
vort theater. Anslaget i stykket er ganske godt og scenerne 
temmelig vel distribuerede, men der fattes theatralsk hand
ling. Dialogerne er matte. Sproget synes mig ædelt, men det 
er ikke det, som man i det almindelige liv taler, det er god 
brevstil. Tiraderne for lange, nuancerne i karakterene for 
faa.« At forholdet mellem direktøren, som vogtede adgangen 
til scenen og forfatterinden, som blev vist tilbage fra den, en 
dag naaede bristepunktet, kan ikke forbavse.

I sit impromptu kalder Wessel tandpine: vice-fanden paa 
jorden; til Warnstedt skriver han: Jeg har været syg og er 
det endnu af tandpine. Kun et nummer er endnu at over
sætte af l’amant jaloux. Jeg haaber med det første at se 
hos D. Velbaar. — ved at bringe Dem den — det ansigt, 
som en agréablement surprenante creditor viser, naar han 
betales af en mislig debitor. Underdanigst Wessel.

Til hjælp og støtte ved udførelsen af de mangeartede
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forretninger, som direktørembedet forpligtede til, havde 
Warnstedt kun én mand, sekretær Niels Lassen, der efter- 
haanden avancerede til hovedkasserer og justitsraad. Han 
havde været ansat ved theateret fra 1772 og var en fortrin
lig støtte for den ny direktør ved sit grundige kendskab til 
forretningsgangen og personalet. Warnstedt kalder ham en 
højst duelig statstjener og lægger ikke skjul paa den sym
pati, som han Uge fra begyndelsen af sin virksomhed ved 
theateret har næret for ham. Han udførte et stort og mange
artet arbejde, han forhandlede med skuespillerne og med 
forfatterne, Wessel skriver saaledes »Jeg bevidner D. vel
byrdighed min skyldigste erkendtlighed for Deres overmaade 
forbindtlige brev, tør jeg bede D. v. om at skaffe mig di
rektionens tanker enten jeg skal oversætte arierne (i »maré
chal ferrant«) efter bekendte danske melodier eller i ubun
den maal«. Han kritiserede leverandørernes regninger, f. ex. 
bogtrykker Schultzs paa 21 rdl. for Thaarups prolog ved 
forestillingen i anledn. af kronprinsessens barsel, han kalder 
den opskruet, han har tilsynet med haandværkerne i Warn
stedts lejlighed i prinsens palæ. At forholdet er venskabeligt 
ser man af, at Warnstedt skriver til sin søster: Lassen og jeg 
kunne ikke paa engang være fra theateret, vil Du bede dem 
engang, hvorved Du virkelig gør mig glæde, saa lad det være 
en Søndag.«

Det vil af følgende fremstilling af Lassens tidligste ung
doms- og første manddomsaar, nedskrevet af ham selv, ses, 
at der er visse ligheder mellem de to jævnaldrende mænds 
forhold, som kan til en vis grad forklare deres gensidige 
sympathi, en fattig og trælsom ungdom og en fortsat kamp 
med pengevanskeligheder var fælles for dem begge.

»Født af Forældre der intet eyede kom jeg i Aaret 1757 
her til Staden; blottet for Formue og Venner fik jeg Emploi, 
som Volontair paa salig Agerskovs Contoir ved Financerne,
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tiente to Aar uden Løn og sidst i Aaret 1759 blev mig tillagt 
80 Rdlr., der endelig efter flere Aar blev forøget til 120 Rdlr., 
der var den høyeste Løn, jeg nogensinde fik som Copiist 
indtil Aaret 1771, og i disse 14 Aar hjalp jeg mig saaledes 
med min Løn, at jeg kom kun i nogle faae 100 Rdlrs Gieid. 
Jeg har saaledes ikke været Forøder. 1771 udnævnte Hans 
Majestæt mig allernaadigst til Sekreter i Overbygnings Di- 
rectionen paa en Løn af 500 Rdlr., hvoraf jeg dog selv 
skulle lønne min Copiist, men da Veysageme kort efter og- 
saa blev henlagt under denne Direction, forestilte samme 
mig 5/4 Aar derefter til at nyde derfor 200 Rdlr., som ogsaa 
blev mig tillagt med den udmerkede kongelige Naade, at 
de, uden at derom var nævnt noget i Forestillingen, skulle 
angaae fra min Udnævnelses-Dato i September 1771 og saa
ledes fik jeg i alt 700 Rdlr., hvoraf jeg efter Afdrag af min 
Kopistes Løn 150 Rdlr., den forhen paabuden Lønnings 
Skat og øvrige forordnede Afgivter, beholt for mig selv om
trent 470 Rdlr., indtil at Kongen allernaadigst fritog mig 
for selv at lønne min Copist, der som jeg troer i Aaret 1777 
eller 1778 blev ansat ved mit Bureau med 200 Rdlr., saa
ledes at jeg dertil af min reglerede Løn 700 Rdlr. skulle kun 
afgive 50 Rdlr. Dette Embede udkrævede for mig flere Ud- 
givter end forhen, da jeg skulle sidde med mine Forresatte 
i Direktionen. I Aaret 1772 blev jeg, ved salig General- 
Major Wegner, min Chef i Overbygnings Directionen, af 
den for Skuespillene nedsatte Commission anmodet at til
træde samme som Sekreter; og da denne Commission blev 
forvandlet til en bestandig Direction, blev jeg ogsaa derved 
allernaadigst udnævnt til Sekreter, først med 200 og i Aaret 
1774, om jeg mindes ret, med 300 Rdlr. aarlig, og af denne 
saaledes samlede Løn af henimod 800 Rdlr., naar alle Af
kortninger og Afgivter vare fradragne, betalte jeg nogen
lunde min gamle Gieid.
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Jeg giftede mig i samme Aar og fik med min Kone en 
Medgivt af 3200 Rdlr., hvoraf jeg betalte al min gamle 
Gieid, satte et nødvendigt Boe og beholt nogle 100 Rdlr. 
tilovers. Hun kom hvert Aar i Barselseng, og her beder jeg, 
det maa tillades mig at anmerke: at i de 18 Aar, jeg har 
været gift, har min Kone haft 13 Barselsenge, og efter at de 
første 6 Aar vare forløbne har jeg bestandig haft 6 til 7 le
vende Børn, uden at tale om Bekostning paa de dødes Be
gravelse. Denne talrige Familie og de dermed forbundne 
nødvendige Udgifter tillod mig ikke en Gang at sætte i 
Enkekassen for min Kone.

1778 blev jeg allernaadigst udnævnt til Inspecteur ved 
Theatret paa 500 Rdlrs Løn; fra hvilken Tid af mine Ind
tægter var ialt 1450 Rdlr., hvoraf jeg dog maatte lønne en 
Fuldmægtig med 200 Rdlr., foruden adskillige Udgivter ved 
Theatret til Ny Aar, Bryllupper og Barnedaab, hvortil jeg 
stedse af Theatrets Folk blev buden, uden at jeg for Anstæn- 
digheds Skyld, og ey heller uden at skade min Tieneste der
for, kunde undslaae mig, hvortil aarlig er medgaaet i det 
ringeste 100 Rdlr. og altsaa, naar endnu fradrages min 
Rang-Skat og øvrige paabudne Afgivter havde jeg neppe 
tilovers for mig og Familie 1100 Rdlr. aarlig. Dette er da 
den høyeste Løn, jeg nogensinde har haft og deraf skulde 
jeg underholde en Familie, som den Tid var 4 levende Børn, 
hvis Tal aarlig med et og en Gang, med to blev forøget.«

Eftertiden skylder denne mand — hvor sørgelig og uhyg
gelig hans senere livsskæbne end blev — at anerkende ham 
sammen med Warnstedt som forfatter af det theaterhisto- 
riske arbejde, som under titlen: Rapport fra Theater-Direc- 
tionen fra 6. Maj 1772 til Maj 1792 er en historisk docu- 
menteret fremstilling af theaterets historie i disse 20 aar. 
Paa titelbladet til dette arbejde st aar hans navn ved siden 
af Warnstedts som forfatter og naar etatsraad Hagerup
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skrev »Jeg beundrer justitsraad Lassens svære arbejde med 
denne vidtløftige afhandling og han har efterladt sig et 
herligt materiale til sin tids theaterhistorie« siger han sandt, 
senere tiders skribenter har vidst at benytte dette værk.

Mandag d. 6. Octob. 1780 holdt kammerherre Warn
stedt bryllup med frk. Dorothea Louise v. Berger, datter af 
livlægen, etatsraad v. Berger. Gopulationen ved hofprædi
kant Bluhme fandt sted paa kongens palæ i Kalleboderne. 
Grev Schulin var forlover for brudgommen, etatsraaden for 
bruden, som var 25 aar, brudgommen 37. Nogen tid før 
bryllupet skrev Warnstedt: Min meste attraa er at faa min 
gæld samlet paa et sted, paa det jeg engang kunde blive be
friet for daglige bekymringer. Jeg har faaet mine værelser, 
men har intet at indrette mig med og vil mit embede dog 
forlange et nogenlunde anset udvortes.« Den sidste del af 
hans ønske blev opfyldt, muligvis ved hjælp af hans øverste 
foresatte ved theateret, general Eickstedt, som han kalder 
en menneskeven og vor families beskytter, — thi hoffet sæt
ter mine værelser i fuldstændig god stand, de bliver prægtig 
møblerede, en prægtig blaa seng, stole, canapé, consoller, til 
4 værelser, skriver han. De nygifte havde faaet lejlighed i 
prinsens palæ, hvor svigerforældrene boede. Bryllupet var 
bleven udsat noget, fordi etatsraadinden døde 11. Maj 1780. 
Kort tid herefter skriver Warnstedt: Vi er alle vel undtagen 
den gode Berger, som lider meget, fordi han ikke kan høre; 
den cirkel af folk, vi omgaas med, er ret artig, jeg har søgt 
at indskrænke den mangfoldig. Mine forretninger og for
trædeligheder ere daglige og mangfoldige. Jeg haaber at til
bringe nogle dage paa Frederiksdal, mener Du, det vilde 
falde til besvær om jeg bad gamle Berger at følge mig — 
den stakkels gamle mand føler inderlig sit tab, det vilde 
distrahere den stakkel lidt. Forleden morgen hørte jeg ham 
bede gud for jer i hans sædvanlige morgenbøn, jeg kan
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høre ham i min seng, jeg forsikrer Dig, at jeg i mit liv intet 
andægtigere har hørt eller er bleven mere rørt.«

Kammerherreinde Warnstedt var en meget musikalsk 
dame og en udmærket pianistinde, men nogen særlig betyd
ning synes hun ikke at have haft. »Dit brev har været en 
sand vederquegelse for mig, skriver Warnstedt til sin søster, 
just i denne tid trængte jeg højlig til samme. Jeg elsker og 
agter min kone højt, fordi hun har ganske herlige egenska
ber og gør mine dage paa mange maader blide, men der er 
ting i livet, som jeg aldrig kan betro hende, dem nemlig, 
der angaa mine søskende og andre familieomstændigheder, 
— thi jeg har en ganske besynderlig kærlighed til min slægt, 
som jeg ikke kan ligne med nogen anden og som tager for
trinnet i mit hjærte. Jeg lider af »de riges sygdom« — 
podagra — men jeg er fattig, kolerisk, og der er liden trøst 
for mine pinsler, det eneste gode, jeg har er min over al be
skrivelse fornuftige kone. Jeg har i nogle dage gaaet med 
krykker efter 4 ugers krøbling. Igaar har jeg i arrighed gaa
et en lille tur paa hænderne og rompen, men det bekom mig 
utrolig ilde. Sætte den højre fod til jorden uden utaalelig 
smerte var mig umulig til igaar.« Om det indtryk Warn
stedt gjorde paa enkelte af sin omgangskreds skriver en saa 
verdensklog dame som grevinde Schimmelmann: Vi var 
sammen med min tante paa Bakkehuset. Vi traf Berger saa 
rask og i saa godt humør som aldrig før. Hr. de Waren- 
stedt var naturligvis tilstede og gjorde honnør med denne 
lavede mine, som jeg kender saa godt fra hans broder. Gud 
give at den gode Berger aldrig maa blive skuffet af ham, 
nu synes han tilfreds.

Præsten Birch skriver i sit billedgalleri over berømte dan
ske fruentimmere: 1781 udgav Charlotte Biehl sine origi
nale moralske fortællinger, hvoraf især anden del blev købt 
med stor begærlighed formedelst fortællingen Don Varino
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eller den falske ven, som hun skrev for at hævne sig over 
en fornem herre, som havde smigret hende med det varme
ste venskab, men siden opført sig uartig mod hende.« Af den
ne fortælling skal anføres følgende beskrivelse: Don Varino 
besad mere af italienerens lumske og underfundige sinde
lag end af de tyskes aabenhjærtighed og redelighed. Ærger
righed og umaadelig egenkærlighed var hans herskende sinds
lidelser, store kundskaber eller indsigter erhvervede han sig 
ikke, han smykkede sig med andres meninger og under
søgelser. Beskedenhed, afsky for laster, den stærke følelse af 
erkendtlighed og velvillighed var masken hvorunder han 
skjulte et opblæst, falskt, ærgerrigt, utaknemmeligt og hade
fuldt hjærte. En ung dreng paa 14—15 aar, Sebastiano, 
blev meget rost for sin færdighed i at spille cithar, saa han 
daglig var bestilt i rige huse. Don Varino fandt stor behag 
i ham og havde ikke rist eller ro før han kom i nøjere be
kendtskab med ham. Dette drog den skændige fortrolighed 
efter sig, for hvilken der faldt ild ned fra himlen til at for
tære Sodoma og Gomorra. — Samtiden forstod straks, at 
der under den italienske forklædning her var givet et billed 
af Warnstedt og rettet en beskyldning for homosexualitet 
mod ham, idet drengen Sebastiano skulde være skuespiller 
Schwarz, som Warnstedt havde kendt fra de unge aar. At 
dette angreb maatte gøre og gjorde et voldsomt indtryk paa 
ham fremgaar af følgende udbrud i et brev juleaften 1781, 
et aar efter hans bryllup : Jeg fører- et elendigt og sørgeligt 
liv. Jeg undertrykkes næsten ganske af de penibleste og far
ligste forretninger. Næppe kan mine skuldre mer bære den 
last jeg vandrer under. Jeg er syg paa legem og sjæl og mit 
sind er næsten ej mere aabent for noget gladt indtryk.« Man
ge aar efter skrev han til søstersønnen: Hvis Du faar pige
børn, saa lad dem aldrig lære at skrive, det er utroligt saa 
meget ondt kvindeskrift afstedkommer, hun mener hverken
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ondt eller godt, hun skriver, lader indbildningen spøge med 
hoved og haand time og sender effecten ud, ganske ube
kymret om virkningen det kan frembringe.«

Warnstedt har intet steds hverken i sine mere officielle 
skrivelser eller i sine private familiebreve benægtet rigtighe
den af denne paastand, saaledes som han f. ex. tog til gen
mæle mod det rygte, at han skulde have beriget sig ved den 
øconomiske katastrofe ved theateret i 1792. Han skriver 
derom: Jeg véd, at ondskab, misundelse og lumsk bagtalelse 
kan virke meget hos navnkundige og lærde sjæle, men jeg 
véd, at ikke pinebænken skal kunde fremføre nogen tilstaa- 
else om nogen slet handling af bestikkelser, underslæb etc.« 
Der findes flere steder i Warnstedts breve udtalelser, som 
maa synes paafaldende, saaledes f. exempel: overbringeren 
af dette brev er en allerkæreste mand, som med sine gode 
manerer har vidst at gøre sig mangfoldige venner, tag godt 
mod ham og sig ham, at jeg har skrevet noget godt om 
ham.

Hans overdrevne beundring for og velvilje mod den 
ret talentlose balletdanser Wilhelm Jansen, hvem han i 
en indstilling fra 1786 ofrer en lang og rosende omtale og 
som han understøttede baade af sine egne og theaterets 
penge, er især lagt ham til last. Der findes tre breve fra Jan
sen skrevne under en af theateret bekostet studierejse til Pa
ris i sommeren 1788, adresserede til kammerherre W. egen
hændig, som unægtelig kaster et uheldigt lys over forholdet 
mellem de to mænd. Indholdet er væsentligst bøn om penge 
(100 rdl.), sladder om Rosing og Gjelstrup, som samtidig 
var i Paris, men i det sidste og længste brev (11. Aug. 1788) 
anslaas i slutningen en anden tone, en enkelt gang skriver 
han »Du« og fortsætter: Jeg maa danse hver morgen i 
mine rejsebuxer, thi naar jeg vil tage de andre paa staar al 
ting frem og ser horribelt ud. Det ulyksalige tilfælde for-
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volder mig mange bedrøvelige timer og ødelægger min lyst 
til at danse, det incommoderer mig naar jeg danser 2 min. 
hvormeget mere i 2 timer.« Om disse breve virkelig er sendte 
til kammerherren eller f. ex. kun har cirkuleret i klubberne 
maa staa hen. Warnstedt var yderst forsigtig med sin brev
veksling og brændte en del af sine theaterpapirer efter sin 
afgang. Alene deres tilstedeværelse gør dem mistænkelige.

Den meget daarlige moralske atmosfære, som den unge 
Warnstedt levede i under sit aarelange ophold paa Land- 
kadetakademiet, maa tages i betragtning, hvis man vil udtale 
nogen dom eller mening om denne side af W.s personlighed. 
En daarlig, eller ligefrem ødelæggende paavirkning paa et 
drengesind i de vanskeligste ungdomsaar, vil ofte faa betyd
ning for hele livet, tilmed da den sjælelige arvelod, i det 
mindste fra faderens side, ikke kan kaldes særlig værdifuld.

Warnstedts svoger grev Fred. Ludv. Schulin døde den 
28. Juli 1781, derved knyttedes det baand, som bandt ham 
til hans søstre, den 28aarige enkegrevinde Sofie og den 40- 
aarige ugifte Louise, som allerede i flere aar havde boet paa 
Frederiksdal slot, endnu fastere, dels fordi opdragelsen af 
den 5aarige Sigismund — Sigis kaldet — var en betydnings
fuld opgave, dels fordi der var en del vanskelige spørgsmaal 
ved godsets administration at afgøre. — Da min søsters 
skæbne begyndte at hælde til den meget sørgelige uvished 
overtænkte vor beskytter general Eickstedt hendes tilstand 
for fremtiden. Planen skaffede Sofie raadighed over 5000 
rd. aarlig og uafhængighed af fideikommiset.« Den yngre 
søster raader og formaner han i lange breve: »Vær dig selv 
en stræng dommer, saa vil Du finde, at jeg, som selv er be
fængt med meget af det, Du har i karakteren, ikke bedøm
mer Dig urigtig. Det er ingen sag at være god og stor af 
egen tilbøjelighed, men det er dog at handle rigtigt efter 
religions og retskaffenheds love, naar de koste os strid med
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vore lidenskaber.« Warnstedt var en hyppig gæst paa Frede- 
riksdal slot, han elskede naturen i dette Elysium, som han 
kaldte det og siger til søsteren: Dit hus er mig bedre end 
enhver anden smaus.

»Saa længe jeg mindes kan jeg ikke erindre nogen herli
gere foraar end dette (Maj 1787), aldrig saa jeg naturen før 
saa herlig og fuldkommen skøn, aldrig har jeg gjort mig før 
saa meget illusion over at nyde noget af den paa Frederiks- 
dal som i aar. Du ved, jeg gjorde mig en plan dertil, men 
den blev forstyrret i fødslen. Du vidste ikke, da Du bad mig 
til idag, at vi idag vare budne til stort diné paa Enrom, og- 
saa den anledning til glæde maa jeg nægte mig, de øvrige 
tage derhen og jeg bliver hjemme for at besmøre papir, og 
naar mange idag indaande liflig lugt af blomster, saa lug
ter jeg til Eddike for at undgaa qvalme.«

Ved en anden lejlighed skriver han: Din meget gode 
sedel erholdt jeg først igaar (Mandag) morgen. Du havde 
sendt den til palaiet Lørdag eftermiddag, og da vi kun har 
den gamle Gabel, som hver aften har en politisk-filosofisk 
moralsk rus, har den gamle crabat forsømt at sende mig den 
med brøddrengen, — derfor det uangeneme for mig, at jeg 
ikke kan have den glæde at komme imorgen og være sam
men med de mig saa kære Clasens. Vi vare alt budne til 
Heinrichs paa en skilpadde og har lovet at komme. Jeg hol
der usigeligt meget af skilpadde, men det er mig virkelig 
modbydeligt at fortære den i et mandfolkelaug, og se, hvor
ledes saa mange levende skilpadder med en ret cannibalsk 
graadighed flaaes og rives om en stakkels død og tillade sig 
de usømmeligste propos.

Hvad Du skriver om conferensraad Anker, derom skal 
jeg en anden gang forklare omstændeligt. Du bedrager Dig, 
naar Du tror, jeg hader ham eller ikke skønner paa hans 
gode egenskaber. Jeg kan ingen hade, om jeg end vilde, og
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jeg kan godt se, at han er en angenem, forekommende, 
tjenstfærdig og over al beskrivelse insinuant mand, men in
timitet med ham søger jeg ikke af den grund, at en mand, 
som er intim med saa utrolig mange folk, umuligt kan have 
fond nok til at betale enhvers fortrolighed med lige vægt.« 
Warnstedt havde som alle stærkt følelsesbetonede tempera
menter, udpræget velvilje og modvilje mod visse personer. 
Til omgangskredsen paa Frederiksdal hørte naboen kammer- 
raad Hviid paa Hummeltofte, om hans datter Caja skriver 
W.: Qvindelige mandfolk er stygge, men mandfolkeagtige 
qvinder endnu styggere. Vilde hun paradere i gaderne hol
der jeg hende for en Bosniak og dem gaar jeg af vejen for. 
Raad hende at gaa til Paris, til les dames des halles en saa- 
dan generalinde fattes dette corps.«

Arbejdet med theateret lagde beslag paa Warnstedts tid 
og kræfter: i de 4 aar jeg har beklædt mit embede er op
ført 7 originale comedier, 20 syngestykker, 15 nye oversatte 
comedier, 19 optagne gamle stykker, som alle ere besatte 
med nye personer, altsaa ialt 56 nye stykker for de actører, 
som tjene under mig, skriver han i 1782. Den hjælp, som 
inspektøren justitsraad Lassen ydede ham, blev i fuldeste 
maal skattet ved den velvilje og ubegrænsede tillid, som føl
gende anbefaling af en ansøgning fra Lassen om gagefor
højelse udtrykker: »Han opfylder sine embedspligter med 
yderste flid og nidkærhed og hans forretninger er af den 
vidtløftighed, at han næsten aldrig har nogen søn- eller hel
ligdag tilovers for sig selv. Thi foruden hele detail af øcono- 
mien, som han stedse har overlagt med mig, har han 4—600 
billetter at eftertælle og konferere med kassererens aftenlige 
liste, og er aldrig fri for overløb af theaterfolk om forskud 
eller af deres creditorer om disses fordringer. Tilgiv da — 
Deres Maj. — at jeg har talt en fortjent mand og redelig 
medarbejders sag.« Senere i sit liv bebrejder Warnstedt sig
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gentagne gange at hans stærkt opblussende følelser tog mag
ten fra hans kolde kritik, men i tilfældet Lassen var han 
kendt med, at justitsraadens pengeforhold var meget daar- 
lige, for han havde flere gange hjulpet ham til laan af sum
mer, der i forhold til mandens gage var uhyggelig store. 
»Jeg mangler ord for at udtrykke mit hjærtes følelser for 
det løfte, De har givet mig fra etatsraad Wewer om endnu 
at faa et laan af denne veltænkende mand af 3000 rdl. til 
en gæld, som sætter mig i forlegenhed,« skriver Lassen, og 
ved en senere lejlighed siger han angaaende et regnskabs
forhold, han har undersøgt, »endnu skal jeg nøje gennem- 
gaa det, førend jeg overleverer det til afregning. Thi Gud 
ved, at jeg selv vilde, hvor fattig jeg end er, heller tabe 200 
rdl. end forfordele min bedste ven og hjælper og trøster for 
200 skilling.«

Warnstedts interesse for danske dramatiske arbejder og 
hans iver for at skaffe danske forfattere en fremskudt plads 
i spilleplanen, viste sig i første række overfor Holberg — vor 
store Holbergs komedier. I sæsonen 1779—80 gives 18 Hol
berg forestillinger og saagodt som hver sæson aabnes med en 
Holbergaften.

Manglen paa en god componist blandt vore landsmænd 
faar ham til at bede om hjælp til den norske student Wer
nicke, som ved »vor berømmelige Schiørrings undervisning 
paa klaveret har bragt det til at lade sig høre for den kong. 
familie.« Under motto: mange kunne hjælpe én, beder han 
om en frivillig gave 2 à 3 aar — og faar, foruden konge
huset, baade Møsting, Guldberg o. fl. interesserede. Regissør 
Hansen udmaler den musikalske usikkerhed i følgende 
hjærtesuk: »dansen gik ganske vel, jeg observerede et sted, 
hvor Mad. Bjørn ret syntes i forlegenhed, orkesteret--------
orkesteret!«

Statskupet 1784 hvorved kronprins Frederik overtog re- 
W. Ørbæk 6
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geringens ledelse mærkedes ogsaa paa theateret: overhof- 
marschal Numsen, der nød megen tillid hos kronprinsen, 
blev dets chef. Han var søn af den mand, som dømte Warn
stedts fader til degradation, og hans ansættelse virkede nær
mest uhyggeligt.

»Jeg vil vist i vinter gøre mig umage for at komme her
fra, men saa ganske at lade sig undertrykke, da hele publi
kum holder min udflytning for undertrykkelse, synes mig at 
være pusilanimitet. Numsens fader blev aarsag i vor faders 
uheld. Skal denne nu blive det i mit, saa vil jeg tro, at for
synet saaledes vil have det og at denne familie er vor na
turlige fjende, saaledes som katten er musens,« skriver W. til 
sin broder.

En samtidig, kammerherre Schrødersee, beskriver ham 
saaledes: Numsen har accurat den forstand, der hører til at 
gøre honneurs i forgemakket og fejler ej smag til at møblere 
paa andres bekostning, bør ej have den ringeste indflydelse, 
da han er svag og stolt og da bliver kæphøjet. Af hans an
sigt læses hjærtets tilstand tydeligt. Er intrigant uden at være 
klog, angst, uden at vide hvorfor, gør af alle, der kan bi
drage til hans planers udførelse. Har alt dette tilfælles med 
sin familie og naar han mangler intriger og materie, henter 
han en portion deraf i det Løvenborgske magazin hvor Schu- 
bart og C. Ancher fører protocollen. Kort og godt — har 
ingen karakter, uerkjendtlig — en sand hofmand !

Hvorledes forholdet mellem chefen (Numsen) og direk
tøren (Warnstedt) var fremgaar af efterfølgende skildring 
af perioden 1778—86. Det er anden del af Warnstedt og 
Lassens: Rapport fra theaterdirectionen, den er forfattet af 
Warnstedt, som tager ansvaret for den og deri giver en frem
stilling af theaterets administrative og økonomiske forhold 
i det nævnte tidsrum, ligesom den indeholder en række op
lysninger om theaterets private forhold og personer, Warn-



67

stedts smidige pen har bud til mange. Her skal bemærkes, 
at denne rapport har tjent som kilde til tidligere theaterhisto- 
riske arbejder (Overskou, Rahbek, Collin).

Ifølge af Deres Maj. allernaadigste Befaling af 18. Aug., 
f. Aar til mig, Kammerherre Warnstedt, vedlægger Directio- 
nen allerunderdanigst denne Forestilling som overensstem
mende med D. Maj. allerhøjste Vilje, giver en historisk og 
øconomisk Afbildning over den danske Skueplads fra den 
Tid Deres Maj. allernaadigst tog samme under sin egen 
umiddelbare Beskyttelse og bestemte den en egen Bestyrelse 
tilligemed Anledningen dertil, en fuldstændig Forklaring 
over Theater Cassens nuværende slette Tilstand og Aarsa- 
gerne til denne og endelig paa hvad Maade vi allerunder
danigst mene, at Manglerne kunde afhjælpes uden dog at 
formindske de nu en Gang indførte forskellige Skuespil. Det 
hele falder i tre Hovedafdelinger, og er Directionen bleven 
enig om at jeg, Justitsraad Lassen allerunderdanigst skal 
indestaa for Udarbejdelsen af den første, Kammerherre 
Warnstedt for den anden og Directionen in corpore for den 
tredje.

2. Hovedafdeling, fra den 9. Martii 1778 til den 14. 
April 1784, da Herr Geheim Conferensraad og Overhofmar
skalk Numsen tiltraadte Overbestyrelsen af Skuespillene, og 
videre til denne Directions Afgang den 2. Sept. 1786, hvor
for jeg Kammerherre Warnstedt allerunderdanigst inde- 
staaer.

Ligesom den forrige Direction ved Deres Mayt. aller
naadigste Ordre af ommeldte 9. Martii 1778 blev ophævet, 
blev og en nye Bestyrelse oprettet under samme Dato ved 
allerhøjeste ordre af følgende Indhold:

Da det allernaadigst har behaget os under Dags Dato 
at ophæve den hidtil værende Direction for vore Theatre 

5*
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og det er os meget om at gøre, at det nationale Theater, som 
ved Afgangen af den italienske Opera nu bliver tilbage ikke 
alene kan blive istand til at erstatte denne Forlystelse men 
og opnaa den Fuldkommenhed vi ønske denne vor egen 
Skueplads, saa have vi anset det for nødvendigt og til vort 
Øjemed højst tjenligt at sætte en bestandig Commission og 
til dens Lemmer at udnævne vores Statsminister General 
Eickstedt, Vores Geheime Conferenceraad Grev Holstein 
som Overhofmarskalk, Vor Stats og Geheime Kabinetssecre- 
ter O. Hoegh Guldberg og Vores Etatsraad og Lector Ja
cobi, ligesom og at oprette en bestandig Direction bestaaende 
af Vores Overhofmarskalk og en faststaaende Directeur, 
hvortil Vi med en Gage, Vi vil bestemme, have udnævnt 
Generaladjudant Warnstedt, der strax under Dags Dato af- 
gaar fra det Regiments Tjeneste, hvorved han hidtil har 
staaet. Commisionens Forretninger bliver følgende:

1 ) At indrette det aarlige Reglement og Os samme at fore
stille.

2) At vaage over dette Reglements nøje Iagttagelse, følge- 
ligen maa ingen uden for dette ny Udgift ingen Af
gang eller Tilgang, intet Tillæg i Forskud, personlig 
Straf eller Gratiale forestilles uden Commissionen, som 
og udstæder alle Instructioner.

3) At have et Overtilsyn med Theateret saaledes at det 
bliver Commissionen som overvejer og bestemmer den 
Plan, som den faststaaende Directeur aarligen i Martii 
Maaned skal indlevere om de Stykker, der paa begge 
Theatrene til de fastsatte Dage skal opføres og ved 
hvilke Acteurer og Actricer, samt om de Balletter, der 
ligeledes kan ventes givne og hvad andet saavel Skue
spillerne som Danserne angaar og hvad der til den al
mindelige aarlige Bestemmelse i disse Ting kan hen
høre.
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4) Commissionen indsender sine Forestillinger lige til Os 
Selv og erholder derpaa umiddelbar Vores Befaling.

5) Den faststaaende Directeur haver da i alle disse be
nævnte Sager at henholde sig til Commissionen, og der
igennem at forvente Vores Beslutning.

Men da denne vores Commission ved Directionens nu 
skete Afgang maa være betænkt paa at holde alt og sætte 
det i Gang og Orden, saa er endvidere Vores Vilje:

1 ) At den overleverer strax i sin første Samling til General- 
Adjutant Warnstedt, som vi have udnævnt til vores 
Kammerherre dette Vores vedlagte Brev, hvorved Vi 
beskikke ham til faststaaende Directeur, hvilket Brev Vi 
have ladet aabent for at det strax i Protocollen kan ind
føres.

2) Haver Commissionen og i sin første Samling at frem
holde Inspecteuren, Secreteren, Potenza, Laurent, In- 
structeuren ved Theateret, og dem bekjendtgøre, at Vi 
have indsat Commissionen til at have herefter Overtil
syn med Theatrene og deres Sager, og den faststaaende 
Directeur, Kammerherre og General-Ad jutant Warn
stedt til den daglige Bestyrelse, samt at de med alle til 
Theatrene henhørende have at henholde sig allene til 
ham og hans Foranstaltning.

3) Endvidere da et nyt Reglement nu ved Theateraarets 
Ende og Operaens Afgang behøves, vente vi Os af 
Commisionens Nidkjerhed at den nøje undersøger alle 
Theaterets i det forbigangne Aar hafte Indkomster og 
Udgifter de staaende Betjenteres Antal og Gager, hvor 
mange Skuespillere og Dansere af begge Kjøn der ere, 
der nu herefter behøves samt deres Gager, Syngeskolens 
Beskaffenhed og bedste Indretning, Lærlingenes Anta
gelse og de nuværendes Art, samt hvad der ved Decora- 
tioner, Maskin  væsenet, Garderoben og Musiken kan
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være at iagttage og forbedre ligesom og hvilke Acteurer 
og Actricer der i Sommer bør have Opvartningen ved 
Hoffet og i hvilken Orden. Saa vi ikke alene vente Os 
fra Commissionen det nye aarlige Reglement men og 
allerunderdan. Forslag til Forbedringer hvor behøves; 
til den nøjeste Ordens Haandhævelse samt til Flids Op
muntring blandt alle til Theateret henhørende. Af den
ne Aarsag ville vi, at herefter ikke Tillæg men aarlige 
Gratialer skal til de dueligste og flittigste forundes, at 
Acteuren Schwartz til Medinstructeur for de unge, som 
og for Soubrette og Tjener Rollerne ansættes og at der 
nøje sees paa, at hvad Operaens Afgang kan vinde vel 
anvendes, og deraf noget klækkeligt spares til overor
dentlige Udgifter, som til at lade en duelig Acteur hvert 
andet Aar rejse og en hel Vinter være fraværende.

Da vi saaledes have bestemt Commissionens Forretninger 
og derved ganske fritaget den for det daglige Tilsyn og dag
lige Overløb af de til Theateret henhørende Forretninger, 
der alene tilkommer vores Oberhof marskalk og den fast- 
staaende Directeur, saa ville Vi endvidere fastsætte:

1) For vores Oberhofmarsk., at det er ham hvormed den 
faststaaende Directeur gjør til Os alle de Forestillinger 
og Forespørgsler, som angaar de ved Theateret daglig 
forekommende og ej under Commissionen henlagte Sa
ger ligesom det og er ham han alene haver at under
rette om det daglige, og hvorigennem Vi ham ville i 
slige Ting tildele Vore Befalinger. løvrigt skal Vores 
Oberhofm. være forskaanet for alt Tilsyn og alt An
svar for Theateret, da alt dette alene tilkommer den 
faststaaende Directeur; thi forordne Vi:

2) Forbemeldte Directeur, at have ene og alene det daglige 
Tilsyn over alle de Forretninger, som vedkommer In
specteur, Secreter, Syngeskole, Danseskole, Repetition
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og alle her henhørende Personer, at have som den af 
os satte Chef al den dette Embede vedkom. Myndig
hed: at besøge daglig alle Theater Øvelserne, at vaage 
nøje over Indkomsterne over Orden, Anstændighed og 
Flid af alle Vedkommende, at holde sig i det daglige 
til Vores Oberhofm. og ialt hvad ovenfor er fastsat til 
Commissionen og derfra og derigennem vente, hvor be
høves, sine Forholdsregler og i det øvrige nøje følge den 
Instruction, som Commissionen have ham at meddele.

Thi haver Commissionen denne Vores Vilje at iværk
sætte.

Christiansborg, d. 9. Martii 1778.
Christian R.

O. Hoegh-Guldberg.

For Vores Statsminister General Eickstedt, Vores Ober
hof marskalk, Vores Stats Secreter, og Vores Etatsraad og 
Lector Jacobi.«

I Commission ens første Samling d. 12. Marts blev mig 
Deres Maj.s Ordre tilligemed en Afskrift af denne nye 
Grundlov for Theatrene overleveret ligesom og alle deri be
nævnte Embedsmænd og Betjente indkaldte og bekendtgjort 
med den forordnede Indretning.

Tillad D. Maj. at jeg her allerunderdan. anfører, at jeg, 
som den Tid i to Aar havde garnisoneret i Helsingør, næsten 
var uvidende om alt, hvad der henhørte til Theateret eller 
andre Hovedstadens Forlystelser ikke uden en Slags Frygt 
turde vove at paatage mig et med saa utallige Vanskelig
heder forbunden Embede. Men Hr. General Eichsteds og 
Hr. Geheimeraad Guldbergs Forestillinger om kraftigste Un
derstøttelser fra Deres Side og D. Maj.s allemaadigste Til
ladelse, at jeg maatte blive i Arméens Detail for igen at
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kunne træde tilbage i mit forrige Nummer om Vanskelig
hederne skulde blive mig saa uovervindelige, at jeg ikke 
skulde kunne opfylde mine Pligter i dette Embede, trøstede 
mig for det første. Hvorledes jeg imidlertid har opfyldt dem, 
da Theatercassen var i 4,250 rdl.s Skyld indtil Theater 
Aarets Udgang 1784, da den derimod havde en Beholdning 
af 18.544 rdl., som nærmere oplyses i Fortsættelsen af denne 
Afhandling, overlader jeg allerunderdan. i D. Maj.s Egen 
allernaadigste Bedømmelse.

For at give Theater Departementets Udfærdigelser mere 
Værdighed blev det ifølge d. M.s Resolution af 21. Martii 
forsynet med et eget Signet af D. M.s Chifre med Omskrif
ten: For Theatrene.

Under 27. i sam. Maaned behagede det D. M. at appro
bere den for mig udfærdigede Instrux, hvorved mit Embede 
som faststaaende Directeur særskilt blev bestemt og tillige
med paalagt at lade de unge Skuespillere, som kunde behøve 
det lære at fægte paa Theaterets Bekostning, at have fri 
Disposition over den i Reglementet under Rubro af tilfæl
dige Udgifter fastsatte Sum, at have Omsorg for Skuespil
lerne og Danserne i Almindelighed og i Særdeleshed i Syg
doms Tilfælde sørge for, de ikke manglede tilbørlig Tilsyn 
og at komme de Syge til Hjælp enten ved at lade dem ind
lægge til Pleje i Frederiks Hospital eller lade dem nyde fri 
Medicin og Læge eller og med Gaver i rede Penge, saavel 
i Sygdoms Tilfælde som anden paakommende Nød, dog ej 
over 20 rdl., men om det gik derover da først at indhente 
Commissionens Resolution. Jeg anfører kun dette for siden 
allerund, at vise, at jeg ikke i mindste Maade er gaaet uden
for disse Grændser, men at jeg tværtimod ej engang har be
tjent mig af den mig givne Myndighed og Tilladelse saavidt 
jeg kunde og som Billigheden undertiden har udkrævet for
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ej at volde Misundelse blandt Theater Selskabet, en Svag
hed, der saa at sige synes at være disse Folk medfødt.

Det faldt mig derfor tungt, da Directionen i Aaret 1786 
blev nedsat, at samme syntes at indskrænke denne mig en 
Gang givne Tilladelse, det eneste Opmuntringsmiddel jeg 
havde, som jeg saa sparsomt brugte og som dog lagde en 
Slags Forbindlighed paa Folkene til Lydighed. Ved allerund. 
Forestilling af 25. Ap. 1778 nedlagde Commissionen Regle
mentet over Lønninger ved begge Theatre fra 1. Maj 78 
til ult. April 79. Af nye Betjente tilkom Hofmedicus Gul
brand som Læge ved Theateret med en Løn af 300 rdl., 
Skuespil. Schwartz som Instructor ved de nye Skuespillere 
paa 200 rdl. en Overkontrolleur paa 150 rdl. og adskillige 
Tillæg saa at Reglementets summariske Beløb blev 53.758 
rdl., 1405 rdl. højere end det forrige. I dette Reglement 
som nu blev forfattet af Justitsraad Lassen, Secretær i Gom
misionen, fandtes Udgifterne mere ordnede end i de andre. 
Lønningerne, som for Fremtiden skulde tjene til Regel og 
Rettesnor, blev fastsatte saaledes, for en syngende Skuespil
ler til 450 rdl., en syngende Skuespillerinde 370 rdl., ingen 
maatte antages, som ej var begavet med Sangstemme, paa 
det at disse, naar Stemmen forgik kunde gøre Tjeneste i 
Skuespillene uden Sang og ikke blive Theateret til byrdefuld 
Pensionering. For Dansere og Figuranter af begge Køn blev 
Lønningerne fastsatte saaledes. Første Danser til 500 rdl. og 
den første Danserinde med 50 rdl. til Pynt 550 rdl., det blev 
altsaa vilkaarligt hvad en 2. og 3. Danser el. Danserinde 
maatte tillægges; en Figurant i 1. Klasse 300 rdl., i 2. 200 
rdl., i 3. 150 rdl., og en Skolar 100 rdl., alle disse skulde til
lige nyde 20 rdl. til Pyntningen. Men foruden disse bestemte 
Lønninger maatte saavel Skuespillerne som de Dansende af 
begge Køn, der udmærkede sig i Flid, Duelighed og Villig
hed opmuntres med aarlige Gratialer. Ved denne D. M.s
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vise Bestemmelse var forbunden disse 2 Øjemærker: ved 
aarlige Gratific^tioner at spore enhver til at opnaa den mest 
mulige Fuldkommenhed i sit Fag, som enten ved en større 
el. mindre Belønning i Forhold til enhvers Flid og Talent 
snarere kunde ventes end ved en fastsat aarlig Løn; saa og 
at Pensionerne, som regleres efter de faststaaende Lønninger, 
ej skulde blive for besværlige for Kassen, — et sikkert Baand 
tillige med at ingen saalænge han var brugelig skulde falde 
paa at forlade Skuepladsen uden alligevel at udelukke den, 
som stedse havde udmærket sig med Flid og Duelighed, fra 
en større Pension end samme efter Lønnen kunde blive naar 
Alder og Svaghed gjorde ham til videre Tjeneste uduelig, en 
endnu stærkere Opmuntring for enhver. Allerunderdanigst 
tror jeg, at Theateret intet har vundet ved at denne Grund
sætning er forladt. Under Reglementets Udgiftssum var 
2.890 rdl. ansat til vacante Lønninger, som siden skulde be
sættes med duelige Personer, og da Indkomsterne vare an
satte til 18.000 rdl. vilde der blive et Overskud af 1531 rdl. 
af hvilket D. M. ved en allemaad. Resolution af 25. April 
bevilligede 1150 til Gratificationer for Flid. Syngemester 
Potenza’s datter blev benaadet med 400 rdl. enten til Rejse
penge for anden Gang eller for om hun i 2 Aar kunde gøre 
sig dygtig til dansk Skuespillerinde, hvortil hun ikke blev 
duelig.

Under 8. Juli approberede D. M. allemaadigst 1 ) at In
spector Hvass, der havde foresat sig at udgive den berøm
melige Tycho Brahes astronomiske Værker maatte forundes 
Afskeds Ordre og tillægges 400 rdl. i Pension saalænge han 
lever, og fri entrée i Inspectionslogen for sig og Familie, samt 
at han for sit rosværdige Forhold i sit Embede udnævnes 
til virkelig Justitsraad. 2) at Sekretær Niels Lassen ogsaa 
allemaadigst maatte tillægges Ordre som Secretær ved denne 
Commission og derved tillægges 500 rdl. som Inspector for-
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uden hans Løn 300 rdl. som Secretær, dog at han skulde 
stille Kaution for 2000 rdl. til Kassens Sikkerhed. Det be
mærkes at man mente, at naar Hofdansemester Laurents 
Contract som Lærer ved Danseskolen udløb 1781, blev den
ne Tjeneste rigelig lønnet med 500 rdl. (mod 800 rdl.). Alli
gevel vidste han gennem en kong. Resolution at beholde 
Lønnen 800 rdl., dog skulde han tillige undervise alle dem 
af Komedieselsj:abet i Dans, som kunde behøve det, hvorfor 
ham endnu ble> tillagt 100 rdl. af Theatercassen til saa- 
danne Værelser, at han kunde have et rummeligt nok Hjem,
— naar Alder gjorde ham uskikket til Tjenesten skulde ham
— ligesom Syngemester Potenza — forundes en Pension. 
Laurent fik saaledes for 2%2 Times daglig Arbejde hver For
middag i 5 Dage om Ugen ved Danseskolen fra Mandag til 
Fredag 800 rdl. Løn og 100 rdl. til Husleje for at skulle give 
en ubetydelig Undervisning, som ej engang fik Sted, thi 
Laurent byggede paa sit Hus i 2 Aar, og fandt stedse Anled
ning til at udsætte denne Undervisning.

For at sætte Portneren ved Theateret i Byen i den Agt 
hans Tjeneste udkrævede, tillod D. M. at ham ligesom Port
neren ved Hoftheateret hvert andet Aar gives et Liberie som 
de kong. Sveisere.

Efter indgivet Forslag af 13. Juli 1778 approberede 
D. M.

1) For Hoftheateret.
a) At derved maatte gøres en Indretning til Garderobe 

for begge Theatre, ved at Syngeskolen forlægges til et Væ
relse over den nordre Staldbygning ved hvilken Lejlighed 
for mig maatte indrettes Værelser under Garderoben paa det 
jeg kunde være nærværende ved Øvelserne og andre Forret
ninger, der næsten stedse kræve min Nærværelse, hvilke jeg 
dog, efter Hr. Geh. Conferentsr. Numsens Plan i næstforrige 
Aar maatte fratræde.
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b) At et Parket maatte indrettes i en Del af Amfitheatr. 
ved dette Theater, hvor Standspersoner og andre fornemme 
kunde faa Lejlighed at se Skuespillene.

2) For Theateret i Byen.
a) At adskillige smaa Indretninger maatte foranstaltes 

for at forebygge Træk, at Actricernes Loge maatte lægges 
til en større i 2. Etage, at Theaterinformatorernes Hustruer 
gives fri Entré i Actricernes Loge.

b) At Galleriet maatte indrettes til Loger, da den Del 
af Borgerstanden som undsaa sig ved at komme i det Sel
skab der søgte, udentvivl blev fornøjet med saadanne Loger, 
som kunde haves for en billig Pris, og hvorved tillige blev 
forebygget de Uanstændigheder, som foregik der, uden at 
man kunde i Mængden blive dem var, som deri havde Del.

c) At et Parket ogsaa maatte indrettes her, dertil tages 
en Del af Parterret nænnest Orkesteret, hvor Honoratiores 
maatte anvises Plads.

d) At til Parterret skulde kun være en Indgang for En
den og at de to andre paa hver Side maatte indrettes til Lo
ger, — for at hæmme den mislige Omgang af en el. anden 
Controlleur, som let kunde finde Sted, da den ene ikke som 
hidtil kunde skyde Skylden paa den anden.

Efter Overlæg med Inspecteuren indgik jeg til Commis, 
med Forslage, hvorved Cassen vandt en af de bedste Loger, 
som hidtil var for de opvartende Hofcavallerer i 1. Etage 
ved hvert Theater de Dg. om Ugen Hoffet besøgte Skue
spillene; ved Theat, i Byen vandtes i Stedet for de to Ind
gange til Parterret to Loger, ved alt dette er vundet over 
2000 rdl. aarlig. Jeg ved at Galleriets Indretning til Loger 
er og bliver dadiet, især af den Grund at Parterret derved 
skulde være bleven forringet med en mindre Klasse Til
skuere. Men enten kjende disse Dadiere intet til det locale 
eller ville blot dadle det, de ikke have haft Del i. Jeg ved,
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at Justitsraad Lassen kender Parterret imod 40 Aar og jeg 
selv kjender det i nogle og tredive og ingen af os har nogen
sinde set Selskabet der anderledes end det er i denne Dag, 
blot med Undtagelse af den Tid de ital. Operaer blev op
førte, ved hvilke Skuespil kun en liden Del af Publico ind
fandt sig, der for den største Del var indskrænket til Musik
elskere eller saadanne som gave sig Tone af at være det, eller 
og naar den mere formuende eller fornemme Mand som 
vilde se et dansk Skuespil ingen anden Plads kunde faae, 
nogle af disse har Parterret vel tabt ved Parkettets Indret
ning, hvor de finde en bekvemmere men ogsaa langt dyrere 
Plads, men at Parterret derved skulde have tabt noget af sin 
Agt, burde ingen fornuftig dømme. Der har til alle Tider 
i denne Plads indfundet sig Skippere og Skibsfolk, de have 
aldrig været udelukkede derfra, naar de indfinde sig rene og 
ordentlige, de vise sig roligere og anstændigere end mange 
andre, hvoraf man kunde formode en finere Levemaade. 
Galleriet var derimod et Tilflugtssted mere for Haandværks- 
og Skibsdrenge som kunde have skrabet sig et Par Skilling 
sammen til at bestikke en Controlleur med uden at det var 
muligt juridisk at bevise det og denne Klasse af Tilskuere, 
der begik saadanne Uordener at den kgl. Familie selv, ej 
at tale om Publicum, undertiden ikke saa sig tryg for Føl
gerne deraf i deres egen Loge, er det Theateret har tabt uden 
at tabe nogen Indkomst. For dette Publikum er nu Plads
logen i Stedet for det forrige Galleri, der vel ikke indtager 
saa stort et Antal som Galleriet, men Mængden af Tilskuere, 
der betale deres Pladser kan ej heller ventes saa stort som 
naar de faa Adgang for intet. D. Maj. vil tilgive, at jeg har 
opholdt mig noget vidtløftigt ved dette, ikke for at bestride 
hvad derom i et eller andet offentlig Blad eller Selskaber 
enten af Bitterhed eller Egoisten er udtalt, hvilket jeg be
tragter med Ligegyldighed, ja ej engang de forskellige Ud-
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taleiser, jeg af en og anden ved Hoffet selv har maattet høre 
derom; men for at kalde tilbage i D. M.s Erindring, hvor- 
paa De har bygget Deres allemaad. Approbation for disse 
Indretninger, der havde til Øjemed: Anstændighed i Skue
spilhuset og Indkomsternes Formerelse, som begge bleve op- 
naaede.

Da de i Theaterets Politi Reglement forordnede Straffe 
for de til Scenen henhørende Personer, bestaa i Mulcter og 
Arrest i Blaataam, vilde man med Hensigt paa deres Ufor
muenhed skaane dem for det første, og i Betragtning af den 
Lemfældighed og Mildhed Borgerne hos os med følsom Ær
bødighed er vant til, ej uden højste Nødvendighed anvende 
den sidste, som en Nyhed der blev indført under den fran
ske truppe, paa det, at det danske Theaterfolk ej skulde tro 
sig selv fornedret under den Klasse af D. M.s Undersaatter 
med hvilken de, og især Skuespilleren, efter national Skue
pladsens ældste Institut, billig kunde gøre Paastand at sættes 
i Ligning. Alligevel indsaa man, at blandt en Samling Folk, 
der vexelvis forestiller Verden, snart fra den onde og snart 
fra den gode Side, vil kunde findes nogle, der tage Parti af 
det værste, især de, der mere have valgt Skuepladsen som 
det sidste Tilflugtssted end af Tilbøjelighed eller Lyst til at 
gøre sig fortjente derved; og at nogle af disse kunde behøve 
en Slags Tvang til Rettelse, som maatte afvige noget fra den 
aim. Straf for borgerlige Forseelser, uden dog her at betjene 
sig af et til fælles for de groveste Misdædere offentlig Fæng
sel, for Straf skyldige af Theaterfolket, hvis Brøde af Op
sætsighed mod deres Foresatte eller anden slig Forseelse ikke 
kunde afsones med Mulcter. Dette er Anledning til at D. M. 
allernaadigst har approberet, at et Arrest Kammer blev ind
rettet ved Theateret i Byen, hvor den skyldige i saadanne 
Forseelser maatte indsættes uden at afskaffe Arresten i Blaa
taam, som alene maatte anvendes for vigtigere Forbrydelser.



79

Reglementet for Theateraaret 1. Maj 1779 ult. Ap. 1780 
blev allem, approberet af D. M. Udgiftssummaen fastsattes 
til 54.763 rdl. 80 skil. Ligesom der allerede i det forrige 
Theateraar var afdraget 1000 rdl. paa Forskudet 4,250 rdl. 
fra 1776, blev det bestemt at afbetale 2000 rdl. i dette. 
Skønt Indkomsten formedelst de omtalte Indretninger af 
Parket og Galleri blev anført 2000 rdl. højere end Aaret 
tilforn, vilde dog manglet til Udgifterne 725 rdl. 80 Sk., men 
Commis, mente, at denne Mangel enten vilde blive at spare 
paa Decorations Udgiften eller vindes i Indkomsten ved 
Entréen. Ved Resolut, af 30. Juni bevilligede D. M. 540 
rdl. til Gratificationer til Skuespill, og Dansere af begge 
Køn. Studenterne Thorup og Wessel bleve efter allerhøjst. 
Resolut, af 24. Dec. antagne til Theater Oversættere og 
hver tillagt 100 rdl. aarlig imod at hver skulde oversætte et 
til ti Stykker uden Sang, og at rette og forbedre de Over
sættelser, som kunde behøve det. Fuldmægtig Jessen blev 
tillagt 100 rdl. for at holde Theaterarkivet iorden, en Hjælp 
Justitsraad Lassen siden 1782 selv ubilligt har maattet be
koste, især da hans Forretninger er af det Omfang, at han 
umulig kan undvære en Gopist.

Ifølge to kongelige Resolutioner af 17. o. 24. Ap. 
1780 blev Musicus Darbes ansat som Syngelærer for 
Skuespillerinderne Winther og Møller, samtidig med at 
den tidl. Lærer Potenza faar Rang i 6. Classe Nr. 1. 
De samme 2 Damer udtages til at synge for Hoffet i 
Fredensborg, de maa ikke mere lade sig høre paa Con
certer i Byen, for at skaane Deres Stemmer. Der til
lægges dem 600 rdl., som Theater Cassen maa søge at 
afholde.
Auditeur Rosenstand tillægges af vores Casse 400 rdl. 

for at rette de nye indkomne Stykker.
Hvad der allemaadigst bevægede D. M. til disse to umid-
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delbare Befalinger, derpaa tør jeg ikke indlade mig, men at 
der har været en Anledning hvori Comis. in corpore ikke 
synes at have haft Del, skønt den ellers altid forestillede alt, 
hvad man troede nyttigt, saavel til de danske Synge- som 
andre Skuespils Fremgang synes ogsaa uden al Tvivl. Imid
lertid gav den befalede Indretning og de betydelige For
trin, som Sangerinderne Winther og Møller derved tilflød, 
Anledning til mangfoldig Misfornøjelse og Mismodighed 
hos de øvrige Skuespillere til mærkelig Indflydelse baade 
da og siden paa den først nedlagde Plan, som uafvigelig 
skulde været fulgt i Fremtiden og hvorfra nu, blot efter 
2 Aars Forløb, blev afvegen.

D. M. behager at erindre, at jeg har anmærket, at en 
syngende Skuespillers Løn var bestemt til 450 rdl. og en 
syng. Skuespillerindes til 370 rdl., og at de øvrige Forbed
ringer skulde bestaa i Gratificationer.

Med ét sættes nu Winther og Møller paa 600 rdl.s Løn, 
følgelig faar hver 250 rdl. i Tillæg, foruden fri Station i 
Sommermaanederne paa Fredensborg, fri Befordring og med 
10 Mark dgl. i Diætpenge, som saaledes udgjorde dem 
hver en Indkomst over 800 rdl., tilligemed den Behage
lighed at opholde sig paa Landet i endel af den Tid deres 
Medarbejdere maatte indfinde sig ved Øvelserne, uden at 
tale om, at disses Arbejde mærkelig blev forøget, derved 
at de maatte gentage Syngeøvelserne i alle de Stykker hvori 
de havde Parti, naar Møller og Winther kom ind fra Fre
densborg, og at Valget af Syngestykker den første Maaned 
blev højst besværlig, fordi disse to først kom til Byen længe 
efter Theaterets Aabning, hvorved Logeabonementet led 
mærkelig Afbræk. Dette voldte som sagt Mismod og deres 
Medarbejdere begyndte at maale sine Talenter med disses. 
Thi det ubetydelige Tab disse to Sangerinder gjorde ved 
ikke at synge i Concerter, kunde den Tid saa meget mindre
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komme i Betragtning, som her var kun Concerter paa Gjet- 
huset, hvorfra de kunde vente en Foræring paa 100 rdl., 
hvoraf en Del gik med til Pynt og Vognleje, da der ej 
endnu var opstaaet saa mange Klubber og de dermed for
bundne Klub-Concerter, som kunde kappes om at faa Thea- 
terets Sangere og Sangerinder til deres Tjeneste, og Con
certer hvori en Del Partier af Theaterets vocal Musikere 
udføres om aldrig fra anden, saa dog fra den Side, gør 
Skuepladsen Skade.

Jeg vil ikke kede D. M. ved at fremstille de utallige 
Ubehageligheder, jeg maatte høre for det Fortrin i Løn 
og Fordele, disse to Sangerinder havde nydt: de fortjente 
blandt dem som i visse Talenter ikke uden Grund troede 
sig langt over dem, ansaa sig fornedrede og tilsidesatte — 
og de mindre fortjente, som dog i enkelte Partier af Skue
spillene kunde gøre nogen fortrinlig Paastand imod Win
ther og Møller bleve ikke mindre modvillige. Publikums 
Stemme voxte med deres og jeg maatte, som Theaterets 
Chef baade ved og uden for Scenen høre ilde Domme 
derom, da enhver, som ikke kendte eller vilde kjende de 
egentlige Forbindelser, tiltroede mig at have Del i disse to 
Actricers saa udmærkede Fortrin; thi naar jeg derfor gav 
de i D. M.s Befaling anførte Grunde, at det var for at de 
grundigere skulde lære Musiken, og at deres Lærer Prof. 
Darbes maatte have vidst gennem mig ubekendte Veje at 
udvirke dem saadanne Belønninger, fik jeg til Svar: at Win
ter allerede i fem Aar havde været Sangerinde og at hun 
var saa færdig i Vocalmusiken, at hun kunde synge af Bla
det, hvad man forelagde hende, og at hun vel ikke skulde 
lære Composition, siden hun allerede havde erhvervet sig 
de musikalske Grunde, hun i hendes Alder kunde vente at 
naa som Sangerinde, og at det i Henseende til Møller var 
bekendt nok, at hun foruden det Talent hun havde ud-

W. Ørbæk 6



82

mærket i Sangen paa Scenen, havde sunget i Kirkemusiken, 
blot hun havde haft nogle Timers Undervisning af Potenza, 
og at det var besynderligt, at hun skulde belønnes for at 
lære, naar hendes Medarbejdere ikke kunde naa det nød
vendige til deres Underholdning. Vel er det sandt, at Darbes 
bragte det vidt med hende, og at hun vandt betydeligt, men 
han havde ej flere Skolarer end hende, og hun hele Som
meren igennem intet andet at beskjæftige sig med end hans 
Undervisning. Imidlertid blev Følgen, at Overtilsynscom. 
maatte istedet for vilkaarlige Gratificationer udvirke aarlige 
Gratificationer, som omsider er forvandlede til Lønnings
forbedringer.

Tilgiv allernaadigste Konge, at jeg noget udførligt har 
afhandlet en Post, som har været Grundvolden til utallige 
Fortrædeligheder i mit Embede og haft en ufordelagtig Ind
flydelse paa Theater Tjenesten, saavelsom og, at den først- 
lagte Plan for den følgende Tid aldeles blev brudt. De i 
dette Aar uden for Reglementet udbetalte Summer udgjor
de: Gratificationer 540 rdl., Nye Lønninger og Forbedrin
ger 1660, til den kong. Casse 2000, for Husleje, Diætpenge 
og Befordring for Winther og Møller paa Fredensborg 
172 rdl., 72, og til Løberen Berner for deres Middagsmad 
158 rdl. 64 sk. = 4,531 rdl. 40 skil.

Ved Resolution af 22. Maj tillagde D. M. Skuespillerne 
Schwartz og Arends, Danselærlingene Peder og Andreas 
Schall, Skuespiller Saabye, Maskinmester Nielsen, Overpaa- 
klæder Colding, Souffleur Knudsen aarlige Gratialer; Rente
skriver Fleischer et aarligt Honorarium af 50 rdl. for Theater 
Regnskabernes Revision. Adskillige Skuespillere og Dansere 
blev for udvist Flid og Opmuntring gratificerede med 10— 
80 rdl. Maskinmester Nielsen fik en medalje til 20—30 
rdl. Værdi for hans Opfindelse af den bevægelige Sø. Ved 
D. M. Ordre af 21. Juni blev mig, da jeg indtraadte i Ægte-
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skab tillagt 400 rdl. paa min Løn; Syngemester Potenza 
ved allemaad. Ordre af 28. Juli 150 rdl., hvori D. M. be
falede saaledes: saa haver Overtilsynscom. herom at under
rette Kmhr. Warnstedt, som af Theaterets Casse tilstilles 
til en vis befalet Udgift 150 rdl. og dem til Potenza ind
betaler. Denne Ordre, som blev holdt hemmelig laa for
seglet ved Archivet og blev først aabnet af Geh. Conferensr. 
Numsen 21. Maj 1784.

Efter Resolut, af 17. Feb. 1781 blev Balletmester Gale- 
otti antagen paa Livstid paa fig. Vilkaar: 1) at han maatte 
beholde Lønnen 1400 rdl. aarlig, uden nogen Slags videre 
Godtgørelse, og siden nyde en aarlig Pension af 600 rdl. 
2) at han maa forundes Indfødsret, imod at han indtræk
ker sine Midler her i Landet og i et af hans Maj.s Riger 
fortærer eller tærer af den ham bestemte Pension, 3) at 
ham maatte gives Haab om, naar han vedbliver at give 
gode Prøver paa de dansendes Fremgang i den skønne og 
alvorlige Dans, at tiltræde Hof dansemester Laurents Plads. 
Ingen ny Balletmester af nogen Dygtighed kunde ventes for 
en ringere Løn, da man lidt kunde stole paa Rygtet, men 
derimod var en Udgift paa 400 rdl. for Hid- og Tilbage
rejse vis, og en ny Balletmester vilde ikke undlade ved hvert 
nyt Engagement at gøre nye Paastande, da Forsigtighed paa
kræver at man kun paa et el. to Aar antager en Ballet
mester, det vigtigste var at hver ny altid satte Theateret i 
en betydelig Bekostning for Klæder og Decorationer, da 
han altid forkaster alt hvad den forrige har brugt, som 
noget der ikke passer med hans Ideer.

Som Syngeelever blev iflg. Resolut, af 21. Marts an
tagne en Dreng, Quist, og en Pige, nu Sangerinden Mothorst, 
paa henholdsvis 5 og 4 rdl. mdl. Med Drengen lykkedes 
det ikke, hvorfor han afgik. Danseskolar Jansen blev aller- 
naadigst givet et Tillæg af 25 rdl. En Enke, Schaw, som 
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havde opvartet den afdøde Poet Ewald i de sidste Leveaar, 
blev ved allerh. Resolution gratificeret med 200 rdl. Det 
behagede D. M. at approbere Regnskabet; de fastsatte Ud
gifter blev: 54.835 rdl. 80 s.

D. M.s Ordre for de vigtigste af Theatersagerne fra 1ste 
Maj 1781—April 1782 maatte erfares af følgende: Souffleur 
Knudsen blev givet Navn af kong. Theater Oversætter, med 
Forsikring om at faa to store eller 3 smaa Syngestykker om 
Aaret at oversætte. Det er med andre Ord at sige, at Souf
fleuren, som faar hvert stort Stykke betalt med 150 rdl. 
og et mindre med 100 rdl. skulde have rummelig Tid til 
ved Oversættelser at tjene 300 rdl. aarlig, hvorved hans 
Indkomst er 750 rdl. og hvorved han har faaet lige saa 
meget for en Oversættelse som den allernaad. bestemte Præ
mie er for en dansk Original.

Hofdanseinspecteur Laurent blev saa at sige uvirksom 
og unødvendig ved allernaad. Resol. af 8. Juli 1778. Det 
var Galeottis Pligt at undervise de dansende Personer og 
derved kunde spares 1000 rdl. aarlig til Laurents Skole. 
Men det synes, at disse to Mænds Duelighed og Talenter 
mere ere vejede efter deres forskjellige Forbindelser end 
efter Theaterets Tjeneste og Øconomi, især da Cassen den 
Tid taalte en og anden overflødig Udgift; imod at den 
efter nogle Aars Forløb ej kan udrede sine nødvendige Ud
gifter.

De virkelige Udgifter blev dette Aar 54.453 rdl. 80 
skil, følgelig 382 rdl. mindre end forrige Aar, Danserinden 
Galeottis Død var en af Hovedaarsagerne til Udgifternes 
Formindskelse.

Statsminist. General Eichstedt udbad i allerund. Ansøg
ning af 22. Sept. 82, at han maatte udgaa af Overtilsyns- 
commis., da hans Alder ikke tillod ham saa hurtig som 
ønskes at tage Del i Forretningerne, som bevilligedes ham
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og blev Commis, tilkendegivet saaledes: Vi have tilstaaet 
denne saa billige Ansøgning og bevidnet ham Vores Bifald 
og Erkjendtlighed for al hans Iver og Bestræbelse ogsaa i 
denne Del, Vores Obermarskalk antager sig nu som den 
første i Commis. Theaterts Bedste med den samme prise
lige Nidkærhed som forhen.

Udgifterne for Theateraaret 1. Maj 1782—Ap. 83 var 
54.236 rdl. 80 Skill. 217 rdl. mindre end forrige. For Aaret 
1. Maj 83—Ap. 84 blev Lønninger og Bekostninger bestemt 
til 55.298 rdl. 80 S. Indtægterne for Entreen blev anført 
til 24.000 rdl. Ifl. D. M.s Ordre udgik jeg af Militær Sta
ten, saaledes at de 260 rdl. jeg nød der nu skulde paalæg
ges Theater Kassen tilligemed et Tillæg af 400 rdl., desuden 
fik Sangerinden Møller 100 rdl. aarlig, Actricen Preisler 
blev benaadet med en Gave af 150 rdl. til Opmuntring. Paa 
Justitsraad Lassens Ansøgning om 400 rdl. Tillæg indkom 
D. M.s Befaling, at samme skulde forestilles, men da Com
mis. den Tid blev opløst og Geheimeraad Numsen ikke 
vilde forestille samme, blev den mod D. M.s Befaling hen
liggende. For ej at gøre denne Afhandling vidtløftigere end 
hvad der egentlig vedkommer Theaterets historiske Frem
gang og dets Øconomi, har jeg forbigaaet de af Kassen til 
Theaterfolket beviligede Forskud, som skulde indeholdes af 
deres Lønninger, som saaledes ej er Udgifter, men dog til 
Tider have været ret betydelige, saaledes skal jeg anføre at 
Danserinden Biøm fik 1000 rdl. og Skuespiller Elsberg 800 
af Kassen. Da Hr. Geheimeraad Numsen, som Overhof- 
marskalk alene forestilte Overbestyrelsen i April 1784, saa 
tror jeg at skylde Justitsraad Lassen som Inspecteur og mig 
selv som Directeur allerunderd. at fremstille i hvad Tilstand 
Theater Kassen var, da D. M. i 1778 udnævnte os enhver 
i sit Embede til den daglige og finansielle Bestyrelse og hvor
ledes den nu er. Efter den forrige Inspect. Justitsraad
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Hvass’ Regnskab var Beholdningen ult. April 1778: 4.847 
rd. 3 S. Herfra fragaar Gæld til den kgl. Kasse 4.250 rdl. 
Beholdningen var altsaa 597 rdl. 3 S. Da Justitsraad Hvass 
var en formuende Mand har han ofte afhjulpet Manglerne 
med 4—5000 rdl. Tilskud af sine egne Midler. Ultimo 
April 1784 er Beholdningen 15.699 rd. 85 S. Dertil Laan 
til Bjørn og Elsberg 1800 rdl. Et Forraad af Tafter og Flo
rer, som Justitsraad Lassen havde købt for 1/3 mindre end 
naar de tages i Kramboderne: 1045 rdl. Fradrages Behold
ningen 1778 har Kassen i de 6 Aar fra 1778—84 vundet 
17.947 rdl. 47 Skil.

Det forstaar sig selv at de danske Syngestykker som hos 
Publikum havde langt mere Bifald end de italienske eller 
franske bidrage meget til denne Vinding, men uden god 
Husholdning og uden at hindre overflødige Udgifter, hvor
til dels ved personlig Gunst for en eller anden Yndling og 
til dels i andre Henseender det ikke manglede paa Anled
ninger, var dog denne Vinding aldrig opnaaet. I dette Tids
rum manglede det ejheller paa kostbare og pragtfulde Styk
ker og Balletter, muligt mere bekostelige end smagfulde, 
saaledes fremkom Stykkerne Balders Død, Armida og af 
Balleter L’Orphelin de la Chine. Da Musiken i Armida blev 
saa lemlæstet af forrige Kapelmester Scalabrini for at faa 
den passet til de ital. Stemmer, at den paa mange Steder 
ikke ligner sig selv, er Stykket ikke i rum Tid opført, men 
derimod har de dertil forfærdigede Klæder gjort saa god 
Tjeneste i andre Stykker, at Kassen har i det mindste spa
ret 3000 rdl. Med alt dette fandt Geheimeraad Numsen 
fornødent at udvirke D. M.’s Befaling hvorefter han selv, 
Grev Reventlau, Kammerh. Suhm, Konferensraad Hjort
høj, Konferensr. Treschow, som især gjorde sig vigtig og 
førte Ordet, Justitsraad Wormschiold og jeg skulde træde i 
en Commission for at undersøge Theaterets Forfatning og
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gøre en Plan til dets sparsommeligere og simplere Indret
ning.

Commiss. samledes d. 11. Dec. og besluttede at gennem- 
gaa Reglementerne for de sidste 11 Aar med dertil hørende 
kong. Resolutioner, det blev mig paalagt at lade følge her
med en documenteret histor. Beretning om Theat.s Forfat
ning i de forløbne 13.—14. Aar. Jeg æskede naturligvis alt 
dette af Justitsr. Lassen, som svarede, at hvad den hist. Be
retning angik, udkrævedes dertil, naar han ikke skulde til
sidesætte sine Forretninger, mindst et Par Maaneder, men 
naar Commis, fra Rentekammeret lod sig udlevere alle de 
indgivne og reviderede Regnskaber, hvormed Beretningen 
kunde documenteres, havde den alt, hvortil den kunde sætte 
fuldkommen Tillid.

Efter at alt dette havde circuleret og Beholdningen be
fundet overensstemmende, var Commiss. kun samlet to 
Gange, men til den sidste Samling blev Justitsraad Lassen 
ogsaa kaldet. Her blev nu de for Øconomien og Forestil
lingerne reglerede Udgifter overvejede, havde Commissio
nen saa meget mindre noget derimod at indvende som ikke 
en eneste Artikel var højere ansat end i 1773, da Udgif
terne første Gang var bestemte og approberede af D.M. 
Tværtimod var Bekostningerne paa Garderobe og Decora- 
tioner ansatte 500 rdl. mindre i de senere Aar for hver, 
uagtet at Antallet af Skuespillere af begge Køn vare for
merede med 10 Personer, Dansere og Danserinder med 7 
flere end i den Tid og uagtet de bekostelige Syngestykker 
og Balletter, thi intet er klarere end dette, at jo større Sam
lingen bliver af Klæder og Decorationer jo større maa og
saa Bekostningen blive paa Vedligeholdelsen. Justitsraad Las
sen beviste tydelig, at der med Hensyn til Prisernes Forhøj
else og det større Antal Forestillinger, der fremførtes med
gik 619 rdl. mindre til Belysning end der efter hine Tiders
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Øconomi vilde medgaa for Kassen. Lassen beviste desuden, 
at naar Lysestumperne ikke bleve omhyggelig samlede og 
anvendte vilde der endnu medgaa 1800 rdl. mere til Be
lysningen, hvorfor han og gav Commis, at forstaa, at man 
ligesaa lidt her som i de øvrige øconom. Dele havde begræn
set sig til Formaliteter, men at man ved god anstændig 
Omgang med Betjentene havde opmuntret dem til stedse 
at tage Del i Bestyrelsens Grundsætninger til alle mulige 
Besparelsers Opnaaelse, Pligter som Retskaffenhed og Rede
lighed foreskriver, og som sjælden opnaas enten ved Tvang, 
Myndighed eller ærekrænkende Mistanke, der alene føder 
Harm og ej Tjeneste Iver, — saa Commis, maatte tilstaa, 
at i Husholdningen for de danske Skuespil var intet at ind
skrænke. — Jeg var ved alt dette en rolig Tilskuer, som 
Director kendte jeg den hele Detail, imidlertid var det mig 
ikke ukært, at saa mange værdige Mænd fik herom et saa 
fuldkommen Lys, thi jeg var maaske bedre end Lassen 
underrettet om de mange vrange og ubillige Fortolkninger 
over Theater Husholdningen og vidste, at de fleste — mulig 
alle — havde sit Udspring fra Theaterfolket selv. Endelig 
spurgtes, om de ved Scenen opvartende Personer kunde ind
skrænkes, man troede den ene kunde hjælpe den anden, og 
én Indskrænkning vilde man udfinde. Jeg svarede, at der 
var mange Tider, man var nødt til at betale extra Folk til 
dette Arbejde, de to Garderobe-Wartere var beskæftigede 
fra Morgen tidlig til om Aftenen 10—11 med at indlevere, 
modtage og indlægge Klæderne som bruges, de 2 Karle 
bære dem frem og tilbage, da Hovedgarderoben er ved Hof
theateret og maatte desuden hele Dagen løbe for at ombære 
Ordrer til Prøver og contra Ordrer, og at de 4 Pyntekoner 
maatte hjælpe Actriceme og Danserinderne, da det var 
umuligt, at den ene skulde hjælpe den anden. Jeg overlod 
til Commis.s egen Bedømmelse, om den troede, at disse Folk,
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som hver Dag var paa Prøve til Middag og undertiden til 
henimod Kl. 1, og som igen maatte være paa Scenen Kl. 
3—4 hver Skuespil Dag for at blive friserede og paaklædte, 
kunde hjælpe sig selv i den Mellemtid, der var tilovers inden 
Skuespillet skulde begynde, og om den ikke indsaa, at hver 
Pyntekone kunde have nok at bestille med 5 til 6 Fruentim
mer, da 20—24 er det mindste Antal, der kommer paa Sce
nen, jeg udbad mig at Commis, in corpore vilde tage dette 
med mere i Øjesyn, da den da med megen større Tryghed 
kunde give D. M. Beretning om alt, hvad den var paalagt, 
men ingen indfandt sig. Ved denne Commiss. blev mod 
Sædvane ikke holdt nogen Protocol. Da Hr. Geheimeraad 
Numsen ikke har efterladt Theater Arkivet sin underd. Fore
stilling til D. M. er samme mig lige saa ubekendt som An
ledningen til Commis.’s Undersøgelse. Saa fyldestgørende 
det paa den ene Side kunde være baade Lassen og mig at 
saa mange Mænd af Indsigt blev oplyste om hans og mine 
Embedshandlinger, som burde været Deres M. andraget, saa 
krænkende var dog denne Undersøgelse os in publico, da 
det var Publikum lige saa ubekendt, at den Kasse, som var 
givet under vor Bestyrelse ved vore Embeders Tiltrædelse 
kun havde en Beholdning af 597 rdl., — som at denne Be
holdning efter 6 Aars Forløb er bragt til 18.544 rdl., og alt- 
saa vare de umildeste og vores Ære og Redelighed fornærme
ligste Domme den Belønning vi oppebare for vores redelige 
og med utallige Fortrædeligheder forbundne tro Tjeneste. 
De ved Theateret, som nu troede at spille ligesaa glimrende 
Roller udenfor som dér, glemte ej at udgyde alt det onde 
deres Hjærter tilsagde dem for paa vores Bekostning at naa 
deres Hensigt, og da disse staa i temmelig nøje Forbindelse 
med vores saakaldede Vittigheds Arbejdere og Forfattere af 
adskillige Flyveblade, som tildels bære Navn af periodiske 
Skrifter, hvori det ikke har manglet paa en Del os fornærme-
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lige Træk, som vi i Grunden med Ligegyldighed kunde 
overse, bleve vi endog mistænkte af dem, vi mindst kunde 
formode og som vel muligt endnu er vores gode Navn og 
Rygte til Skade, da Mistanke og Bagtalelse finder mest Til
lid. Det er langt fra jeg tiltror Hr. Conferensraad Numsen, 
at han har villet give Anledning til slige Fornærmelser imod 
os, skønt det stadig er mig ubegribeligt hvorfor han vilde 
undersøge Husholdningen hvis Kasse havde gjort betydelig 
Tilvæxt, hvoraf maaske ikke en eneste Indretning i Staten 
kunde rose sig, eller hvad Aarsag han kunde have til at an
drage om en simplere og sparsommere Plan, uden selv at 
kende den allerede lagte, af D. M. approberede. Og da jeg 
samme Morgen Hr. Geheimr. Numsen tiltraadte Overhof- 
marskalk-Embedet gav ham den redeligste og aabenhjærtig- 
ste Oplysning om Theaterets Forfatning, bad jeg, at han selv 
vilde høre enhver dømme, men ej mig uafvidende. Frem- 
gangsmaaden blev mig som Chef yderlig krænkende, men 
det som derved gik mig mest til Hjærte, var den Græm
melse Justitsraad Lassen for sin Del følte derover, og den 
liden Trøst, jeg kunde give ham og gav ham, at redelige og 
retskafne Mænds Handlinger vilde forsvare sig selv, om ikke 
strax saa i Tiden. Han troede fuldkommen at indse en an
lagt Forfølgelse mod os begge og hvor let man kunde blive 
miskendt, naar Fordomme og forudfattede Meninger ledede 
deres Tænkemaade, som var betroet at sætte Handlingen i 
sit rette Lys. Thi spurgte han mig: Hvad Plan kan være 
simplere end den lagte? Og kan der udtænkes større Spar
somhed? Om én har nydt en Gunst til Last for Kassen, 
kan vi hindre det? Er det ikke sket efter Kongens Ordre el. 
allerhøjst. Resolution? Har vi ikke, naar Gavmildheden mod 
en eller anden gik noget vidt til egen Fortræd lagt Hindrin
ger, endog ved at anslaa de aarlige Entréindkomster mindre 
end vi meget vel vidste, de vilde blive for at samle et Fond
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til Theateret uden at det skulde falde Kongens Kasse til 
Last. Jeg kendte Sandheden i hvert Spørgsmaal og følte selv, 
hvor lidet vi havde Grund til at glæde os over vor Nidkær
hed.

Bekostnings Beløbet Maj 84 — April 85 var: 54,548 rdl 
80 S. Hr. Geheimraad Numsen oplyste D. M. om at den 
hele Bekostning ialt vilde blive 58.848 Rdl. 80 Sk. formedelst 
de flere Forestillinger end de 120 efter Reglementet, de nye 
Syngestykker og Balletter og duelige extra Musici. To Tu
sind rdl. skulde spares paa Garderoben, som blev opnaaet 
ved at i dette Aar ej blev gjort videre nyt af Betydning end 
Klæderne til Stykket Gorm den Gamle, hvorved saadan Be
sparelse fik Sted, som ellers skulde have fejlet. Deres M. be
vilgede flg. Gratificationer: Saabye 150 rdl., Danseskolar 
Jansen 150 rdl., Skuespiller Rossing 200 rdl., Actricen Rose 
250. Lewer, Stuart, Jensen, Ebbesen 275 rdl., tilsammen 
1025 rdl.

I Foraaret udlod Hr. Geheimr. Numsen sig for mig at 
han havde bemærket, at Musikens Forhold alene var Skyld 
i Syngestykkernes slette Gang, og at han for at raade Bod 
paa denne Mangel og skaffe Theateret Glans var falden 
paa den Idé, at faa en berømt Kapelmester herind, at D. M. 
havde bifaldet det og at han ved den danske Minister i 
Dresden Grev Knuth havde faaet Haab om Kapelmester 
Naumann’s Hidkomst for at indrette Kapellet og faa store 
Operaer indførte, hvorfor han spurgte mig, om der var noget 
saadant Digt enten i Original eller Oversættelse ved Thea
teret, hvortil han kunde forfatte Musik for derved at debu
tere, jeg svarede, at det eneste jeg havde var en Oversættelse 
af Jomfru Biehl af Orpheus og Eurydice, hvortil Naumann 
vist ikke vilde sætte Musik, da den berømmelige Glucks 
Composition havde gjort saa megen Opsigt i den musikalske 
Verden; at ingen af vore Theatre vare skikkede til store
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Operaer, at vi ingen Sangere havde saaledes som de burde 
være og at Theaterets Fonds uden forøget Indkomst umu
ligt kunde underholde et nyt og saa bekosteligt Spectakel, 
men han svarede, at denne Plans Udførelse var det eneste, 
som kunde vedligeholde D. M.s Yndest for national Skue
pladsen og at han ellers frygtede for et fransk Skuespils Ind
førelse, som blev meget attraaet, saavel af fremmede som 
af betydelige indenlandske Mænd til det franske Sprogs Ud
bredelse blandt den opvoxende Ungdom. Han udlod sig 
videre med, at D. M. næsten alt havde besluttet at overgive 
Theateret til en privat Entreprise, som han dog ved sin Idé 
havde været saa heldig at forebygge. Jeg dølger ikke, at 
dette satte mig i den største Forundring, da D. M. ved det 
franske Skuespils og den italienske Operas Afskaffelse ud
trykkelig havde sagt: Og vores eget national Theater her
efter blive det eneste, fordi det er os kiært og vores Folk til 
mere Ære. Imidlertid forlangte Hr. Geheimeraaden Over
sættelsen af Orpheus og Eurydice, hvilken han sendte til 
Naumann under hvis Direction Stykket blev opført til 
D. M.s Fødselsdagsfest i Aaret 1786. Hr. Geheimeraaden, 
som ikke lod mig tage Del i hans Hensigt eller spurgte mig 
om noget, som vedkom Theaterindretningeme, tænkte nu 
ogsaa paa at forøge Indkomsterne ved Entréen, hvorfor han 
havde en Sammenkomst med Professor Meyn for at udfinde 
en Lejlighed til flere Loger og at forhøje Salen med en 5te 
Etage til hvilken Samling han ogsaa kaldte Justitsraad Las
sen, der, som han har sagt mig, maatte høre, at Hr. Ge- 
heimeconferensraaden ikke var tilfreds med den af Professor 
Harsdorff i 1774 gjorte Indretning. I Henseende til den 5te 
Etage forestilte Lassen ham, at den vilde være overflødig, 
hvorpaa Pladslogen, som for Tiden udgør Galleriet og som 
rummer 50 Personer gav et tydeligt Bevis, ved at der meget 
sjælden var to Tredjedele af dette Antal Tilskuere, oftest
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ikke Halvdelen, at Bekostningerne vilde blive betydelige om 
man endog aldrig vilde tage Hensyn paa at opofre den Sy- 
metri som nu udgjorde Salens Construction, da Proscenium 
og hele Maskin Indretningen maatte forhøjes i Forhold til 
denne Etage, saafremt Tilskuerne skulde se Scenen og at 
den personlige Pris for disse Pladser maatte ansættes til saare 
lidet, hvoraf fulgte, at den Klasse Folk, der paa dette Sted 
indfandt sig, vilde udøve de samme Uordner, som der havde 
Sted da den hele fjerde Etages Loger udgjorde Galleriet, 
og maaske derved forjage et langt større Antal fra de andre 
Loger og forvolde et langt større Tab end en hel femte Etage 
kunde indbringe. Hr. Geheimeraaden lod sig ikke overbevise 
heraf, ejheller af en Beregning, Lassen forfattede og jeg 
selv saa, over hvor ubetydelig Indkomsten vilde blive af en 
ny Etage, hvorfor en ny Samling blev berammet, og hvortil 
Lassen og jeg efter Tilsigelse ogsaa indfandt os. Ved denne 
Samling erklærede Generalqvartermester Peymann og Pro
fessor Meyn, at de ansaa Murene for for svage til en femte 
Etage, som vilde kræve langt større Bekostning end man 
forestilte sig, da hele Tagværket maatte ned, og en Del af 
Tømmeret derved blev ubrugeligt. Hr. Geheimeraaden op
muntrede Peymann og Meyn til andre Ideer, som kunde 
svare til hans Hensigt, men forgæves, hvorved den hele Plan 
gik overstyr til Lykke for D. M.s Kasse, som havde faaet en 
unyttig Udgift af 12—16.000 rdl.

Da Naumann havde forfattet Musik til Orpheus og 
Eurydice blev Decorationerne efter hans Plan tagne under 
Arbejde tilligemed Klæderne, saaledes at Stykket blev op
ført 31. Jan. 1786. Denne store Opera, der som en Nyhed 
med en stor Samling af Korister og Dansere blev opført, 
vandt almindeligt Bifald, dog hjalp man sig med Theaterets 
syngende Personale paa 3 Korister nær, og naar jeg und
tager at de to syngende Skuespillere Ibsen og Frydendahl
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fornemmelig for Operaens Skyld vare antagne. At dette 
Skuespil ogsaa behagede D. M. bevidner de af Hr. Geheime- 
raad Numsen uddelte Foræringer til Hovedpersonerne i den
ne Opera. Til Rosing et Gulduhr med Kjæde (96 rdl.), 
Musted et Rør med Guldknap (40 rdl.), Actricen Møller 
nu Bertelsen et Par Braceletter (32 rdl.). Herved er at be
mærke at denne mindste Foræring som en ydmygende Di
stinction ikke lidet har bidraget til hendes Modbydelighed 
for at spille i dette Stykke. Actricen Winther et Halssmykke 
og Ørenringe (52 rdl.), Actricen Preisler ligesaa (57 rdl.), 
tilsammen 277 rdl., foruden en udmærket skriftlig Berøm
melse for udvist Flid. Kapelmester Naumann fik Indkom
sterne af den 4de Forestilling. Saa fortjente disse Foræringer 
kunde anses, opvaktes dog derved Misfornøjelse hos de øv
rige især gode Skuespillere, som vel ikke havde Stemme ej- 
heller Lejlighed til som Korister at vise noget andet Talent, 
da disse Handlinger for største Del kun bestaa i Optog, der 
saa at sige kun udgør Skyggen i Maleriet, og naar de ud
mærkede sig ved fortrinlige Talenter i andre Skuespil, saa 
de sig ikke alene udelukket fra deslige Æresgaver og Be
rømmelse men troede, at det endog lød som deres Flid og 
Duelighed ej engang blev bemærket. Af alt dette blev Føl
gen, da Modvillighed, Misfornøjelse og Misundelse over, at 
den ene opnaaede Fortrin for den anden, tog saadan til, at 
Korene gik slette, at siden er bleven antaget et Kor for sig 
selv til denne Tjeneste.

Imidlertid voldte saadanne Omstændigheder i den dag
lige Tjeneste mig de bittreste Bekymringer allerhelst da Ond
skab endog paadigtede mig Skylden for mangen Uorden og 
Opsætsighed paa Grund af at jeg ikke kunde bifalde Ope
raens Indførelse under de Omstændigheder Theateret den 
Gang var i. Instruktør Schwarz, som maatte gaa ind og 
synge i Korene da Actricen Rossing blev tilladt at staa i
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Coulissen for denne Tjeneste, blev ved denne Distinction 
fornærmet og viste sig siden en Aften med saa megen Kulde 
og Modbydelighed for dette Arbejde, at Justitsraad Lassen 
efter Hr. Geheimr. Numsens Ordre maatte i hans Navn 
give ham, inden han kom ud af Scenen, en skarp Irettesæt
telse. Ondskaben vidste at fortolke det saaledes, som om 
jeg for at skade Operaen havde Del i dette, hvortil endnu 
kom Kritiken, og hvo ved af hvem?, som afmalede Furierne 
i Slaabrokker, hvilket endog af dem, der kendte og burde 
have forsvaret dette Nødsmiddel, blev vel optaget; det var 
hverken af Mangel paa Indsigter ejheller paa Formue den 
Tid til at skaffe de passende Dragter, men det var af Man
gel paa Korister til de forskellige Optog og Mangel paa Tid 
til at disse kunde omklæde sig fra den ene Scene til den 
anden, at man maatte skabe saadanne Dragter, som de 
kunde kaste over deres andre Klæder for at komme ind fra 
det ene Kor i det andet til den afmaalte Tid, hvilket var 
billiget af Hr. Geheimeraaden og Kapelmester Naumann 
hvis Ideer og Anordninger aldeles uforandrede blev fulgte. 
Theater Cassen maatte bidrage anseligt til det talrige Antal 
Musici og en betydelig Lønforhøjelse, hvis særskilte Ind
retning er mig ubekendt, Geheimeraad Numsen udvirkede 
(6. Marts 1786) at der aarlig skulde afgives til Kapellet 
7000 rdl., som nu i 6 Aar har kostet Kassen 42.000 rdl. Ge
heimeraad Numsen har forklaret 1) At Theateret derved 
blev befriet for Orkester-Udgifter anførte i Reglementet til 
750 rdl. 2) Løn til Cemballist Schiørring blev lagt til Thea
terets Casse 400 rdl. Darbès’ Tillæg 150 rdl., tilsammen 
de Udgifter, som Theater Cassen skulde fries for 1300 rdl.

Samme Kasse skulde ligeledes vinde Pensionerne for de 
Personer, der staa paa Pensionslisten ved Kapellet. Hvad 
Hr. Geheimeraaden har andraget, at Schiørrings Løn og 
Darbes Tillæg skulde være taget af Kapellets Fond, bliver



96

unægtelig en Irring, hvorom Justitsraad Lassen forestiller 
at have oplyst ham, men forgæves, thi ved den i 1773 appro
berede Plan for Kapellet er Schiørring anført som Cembal- 
list med 400 rdl. og altsaa indbefattet under de i den Tid 
til Kapellets Underholdning bestemte 12.450 rdl., og Dar- 
bes 150 rdl var et overordentligt Tillæg, som Theater Kas
sen enten ved hans Død eller anden Befordring burde have 
sparet, følgelig er disse 550 rdl. at anse som en virkelig Ud
gift for Theateret. Vel skulde Instrumentmager Speer være 
lønnet af Kapellets Kasse med 200 rdl., men Hr. Geheime
raaden fandt siden, at denne Udgift vilde trykke denne Kas
se og altsaa er den bleven Theater Kassen til Last. Heraf 
følger, at Theater Kassens Fordel ved de til Kapellet aarlig 
afgivne 7000 rdl. kun bestaar i Musici 450 rdl., Instrument 
Køb o. a. 100. Theateret har tabt ved denne Indretning 
aarlig: 6.450 rdl.

Da Kapellets Indretning nu skulde regleres blev det 
overdraget en særdeles Commission, som, om jeg allerunder- 
dan. tør yttre mine Tanker, ej havde nogen fuldstændig 
Kundskab om Theaterets locale Forfatning og som ejheller 
lod sig give nogen Underretning enten af Justitsraad Lassen 
eller mig, skjønt vor temmelig lange Erfarenhed vel kunde 
have givet nogen Oplysning, om man end ikke havde haft 
Tillid til vores Indsigter eller Kundskaber. Det ved jeg med 
Vished, at Kapellet, saaledes som det var, kunde udført 
Musiken til hvilket Stykke, det skulde være, og naar deri var 
nogen Mangel, laa den alene i Orkesterets Anførsel, en 
Mangel, der har vist sig lige saa tydelig efter den sidste 
Indretning som førhen, førend Kapelmester Schultz kom 
herind, naar jeg undtager Anførslen af Naumann af hans 
Orpheus og Eurydice, ja det hænder sig i denne Dag, at 
Kapellet behandler Instrumental Musiken skødesløs, naar 
Schultz ikke dirigerer det. Det synes altsaa, at den væsent-
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ligste Mangel ved Kapellet alene bestod af en duelig Kapel
mester, som kunde holde tilbørlig Orden. Vel kostede Extra 
Musici undertiden det tredobbelte af det, Reglementet be
stemte, men en Sandhed er det, at dette var mere en Følge 
af Uordner, under Paaskud af Sygdoms Tilfælde blandt 
Musici, end af Nødvendighed. Tillad mig at kalde i D. M. 
Erindring at i 1773 da den italienske Opera blev opført 
blev 24 Musici anset for fuldstændig og fuldstemmig nok 
til alle mulige Theater Musiker og 10.950 rdl. tilstrækkelig, 
skønt D. M. allemaadigst fastsatte 12.450 rdl. for at duelige 
Musici kunde opdrages af Landets Børn og nu koster Ka
pellet 24.000 rdl., uden at Theater Kassen har faaet nogen 
Lettelse i sin Afgift til denne Indretning enten ved Døds
fald eller paa anden Maade befordret Pensionist. D. M.s 
landsfaderlige Hensigt, at Theaterforlystelsemes Udgifter 
skulde være vejede efter Statens Tarv er ikke bleven op- 
naaet. Den Tid ansaa man 500 rdl. for en anstændig Løn 
til en Solomusicum og 350 rdl. for en Ripient, men nu ere 
de stegne til 1000 og 600 rdl. Jeg ved at Schnabel, den 
bedste Fagotist Kapellet nogensinde har haft og hvis lige 
det ej let faar i mange Aar har gjort Tjeneste i Kapellet 
for intet blot for engang at komme i fast Løn. Jeg vil ikke 
sige, at Instrumentisterne er overdrevent betalte, men dette 
er det eneste Sted i Evropa, hvor de er bedre aflagte end 
Skuespillerne, dette leder til disse to Bemærkninger, nemlig: 
7. at Skuespillerne ere mismodige, nedslagne og arbejde med 
Bekymring, naar største Delen ikke har det nødvendige til 
deres Underholdning, hvoraf 2. er fulgt, at Directionen, som 
har følt det sande i denne Klage, stedse har maattet hjælpe 
til med Forskudder, hvorved Bestyrelsen har faaet Navn af 
Pleje Commission. Instrumentisterne arbejde næsten kun en 
Tiendedel imod Skuespillerne, de spille efter deres Noder, 
som man læser af en Bog, Skuespillerne derimod skal lære

W. Ørbæk 7
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Text og Musik udenad og dertil ofte anvende Helligdage 
og endel af Nætteme med; de første fortjene ved Undervis
ning ofte mere end deres Løn, de sidste, især Actriceme, 
have betydelige Udgifter til deres Pynt. Var jeg enten ble
ven kaldt til den for Kapellets nye Indretning nedsatte Com
mission, eller om Hr. Geheimeraad Numsen havde beæret 
mig med at høre mine Tanker om de saa betydelige Løn
ningsforhøjelser for Musici i Kapellet, havde jeg ikke und
ladt at underrette ham om, at det ikke alene havde en daar- 
lig Indflydelse paa Theateret, hvor Actører og Actricer blev 
saa saare ringe lønnede i Forhold til Instrumentisterne, men 
at Theater Kassen umulig kunde bære den betydelige Ud
gift til Kapellet og den store Opera. Jeg havde ejheller efter
ladt at lede ham hen til D. Maj.s egne Grundsætninger, at 
det skulde være nationale Skuespil, Hoffet og Nationen vær
dige og Sproget til Zir, hvorpaa Theater Bestyrelsen skulde 
være betænkt, og at de store Operaer, hvis fabuløse eller 
historiske Indhold er hentet fra os saa langt fra liggende Ver
dens Dele og fremtrukne fra den saa langt tilbageliggende 
Oldtid, at de ikke interessere os ikke kunne være det Slags 
Skuespil, som stemmede overens med D. M.s Hensigter. Det 
var meget vel gørligt at have originale heroiske Syngespil paa 
vores Skueplads af den danske Historie, saa snart vi havde 
en dansk sprogkyndig Musikforfatter, det vilde bidrage langt 
mere til det danske Sprogs Fremgang og til Theaterets For
del, end at lade oversætte og opføre fremmede Operaer, da 
Jomfru Biehls Orfeus og Eurydice kun var en Oversættelse 
efter en tysk Omarbejdelse af Emnet. I mine Tanker er det 
ikke den talrige Sværm af Korister og Statister der udkræ
ves til at udbrede den gode Musik, et mindre Chor og Op
tog kunne udrette det samme, især ved den danske Skue
plads, hvor Dansen kunde erstatte en Del deraf, derved vilde 
man undgaa den forhadte Sammenligning af de sig her
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opholdende Fremmede, enten Corps diplomatique eller an
dre, mellem Opførelsen og Udførelsen af de fremmede store 
Operaer paa vores Skueplads og de Steder, hvor der aarlig 
anvendes Tønder af Guld derpaa og hvor Musiken var for
fattet efter de syngendes Stemmeomfang, her er kun ansat 
en med Statens Tarv passende Sum til en Hovedstads nød
vendige Theater Forlystelser, og Theateret her ikke indrettet 
til det Slags store Operaer. Jeg vilde have forestillet Hr. 
Geheimeraaden, hvad Indretning der var gjort i Stockholm 
for den svenske Opera, og at hele Arsenalet dér var opofret 
blot til Maler og Snedker Værksted for Decorationer.

Var alt dette blevet andraget og overvejet, havde man 
maaske tænkt og handlet efter de Grundsætninger D. M. 
forlængst havde foreskrevet, men om jeg tør yttre mine Tan
ker synes det, som om man har haft for megen Tillid til den 
sachsiske Kapelmesters Planer, hvis Følger har været, at da 
han fik opført sin Orpheus og Eurydice og en Del af sine 
Landsmænd og andre fremmede ansatte paa god Løn i Ka
pellet, rejste han d. 18. April 1786 og overlod det danske 
Theater til sin Skæbne, som ej er bleven den lykkeligste. 
Nu er de store Operaer indførte, de opføres med al udtænke- 
lig Sparsommelighed, som gaar saa vidt, at det af mange 
dadies. D. M. har allernaadigst indset Nødvendigheden af 
disse Skuespil, da de ere bleven kendte, skjønt Folkets Smag 
i Almindelighed ikke er stemt derfor.

Noget helt nyt og hidtil ukendt, den offentlige kritik af 
theateret, dets forestillinger og personale begyndte i Juli 
1785, da Rahbek og Pram udsendte første nr. af maaneds- 
skriftet »Minerva«. Theateret var Rahbeks kæphest, og han 
var ikke sen til at drage i ledding, prof. Tode, som var en 
ilter herre, svarede: mit stykke »Søofficererne« gjorde over
ordentlig lykke paa skuepladsen, endskjøndt jeg ikke havde 

7*
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raadført mig med et vist laug af hvilken én mand var selv 
beskikket dramaturg; at opnaa glimrende bifald efter hans 
eget stykke »Den unge Darby« havde gjort saa liden lykke, 
var en stor forseelse — jeg faldt i hans venners unaade.« 
Tode var altid beredt til at bryde en lanse for Warnstedt, 
som var fordømt til fornem tavshed. Rahbeks kritiker gemte 
ofte en brod rettet mod theaterets direktør, som han meget 
gærne vilde til livs men meget nødig i aabent angreb. I 
anledning af »Emilia Galleotti« beskrives nøje decorationen, 
en søjlehal, bagtæppet med nogle og tredive søjler i lang 
række, malet af Pelly. »Det være mig tilladt at lægge et par 
ord til om den idé at bruge en saadan søjlerække til det 
cabinet, hvor prinsen arbejdede en deshabillé. Maatte dog 
den store lov i operaen : jo galere jo bedre aldrig forplante 
sig til fornuftige stykker — mindst Lessings mesterværker.« 
Ved en anden lejlighed hedder det: »Det gør ikke maskin- 
væsenet ved et kongeligt theater ære, at man 2 gange i et 
stykke lader tæppet falde midt i akten for at forandre sce
nen, det er i det højste en omvankende fjelle hyttes skue
spil værdigt. Vi kommer til at tænke paa balletten »Semi- 
ramis«, hvor et skovtæppe falder midt i en colonade deco
ration, og en trone bliver staaende i 3 decorationer og om
sider bæres ud af en statist.« Tode, som rykker direktionen 
til undsætning, skriver: »Hr. Rahbek har kun offentlig lastet 
maskineriet paa det en anden end den, der forestaar det, 
kunde tage sig deraf.« Theaterets mangeaarige maskin
mester Nielsen imødegaar anmelderens besværinger, det 
drejer sig om uheld — ikke uorden. Maskinmesterens tone 
er saadan, at en anmelder i »Kbh.s lærde Efterretninger« 
besværer sig over den og Rahbek siger, at naar tæppet ikke 
falder i Jak. v. Thybo ved stykkets slutning, naar skilde
rierne i »Ilte Juni« er borte, naar decorationen omkring 
Jeppes hus (i J. paa bjerget) aldrig er i den ene akt som i
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den anden er det uorden, og tilføjer: det er lumpent at 
kammerherre Warnstedt ikke vil vedstaa, at han har givet 
Dem et brev fra skuespiller Rosing til aftrykning, ligesaa 
lumpent som at give brevet uden tilladelse. Jeg ved fra hvad 
kant alt dette kommer, og at man tror ved slige grovheder 
at bringe mig til tavshed om det, man nødig vil høre, men 
jeg forsikrer, at dette ikke er midlçt«. Den nævnte ballet »Se- 
miramis« blev opført ved én af de forestillinger den svenske 
konge Gustav d. 3. overværede under sit besøg Oct.-Nov. 
1787. Om dette skriver Warnstedt: »Jeg ved hvilke stærke 
indtryk alt overordentligt gør paa unge mennesker, og da 
Gustav III virkelig i mangfoldige henseender er et slags 
phenomen, især for os danske, har ladet og vil lade meget 
mer tale om sig, saa var det mig vigtigt, at Sigis selv skulde 
se ham og om muligt komme til at høre ham tale. Begge 
mine ønsker blev over min forventning opfyldte og den 
lære, jeg deraf gav Sigis var, at da han selv var født til at 
figurere, saa skulde han se, hvor usigelig godt det klæder en 
stor mand at være høflig, anstændig nedladende, veltalende 
etc. Sigis svarte ham dristig paa hans spørgsmaal og general 
Thott bidrog meget til at kongen længe gav sig af med ham, 
klappede ham og formante ham til at ligne sin bedstefader, 
hvorpaa han vendte sig til kronprindsen, som stod tæt ved 
og talte længe om ministeren, visende af og til hen til Sigis 
og da prindsen fortalte, at han blev vel opdraget og alt 
havde lært meget, gik han igen til ham og mig og sagde 
mange høflige ting. Da jeg fortalte, at de begge var komne 
exprès for at have den lykke at se ham, synes han ordentlig 
at blive rørt af glæde og spurgte mig, hvem den anden var, 
— (dette kan Du nok tænke, jeg ikke har gjort, det havde 
jo været ganske fjanted og uanstændigt, men saadan over
driver han alting —). Sigis dansede 2 danse meget godt og 
anstændigt. Da jeg spurgte, om de vilde have noget at spise,
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havde de alt selv sørget for mad og drikke. Imedens jeg 
gjorde et parti, morede de sig kongeligt paa egen haand i 
selskab med den lille Lassen og Damkiærs børn, men over- 
maade anstændigt, som min spion berettede mig. Idag cele
breres Gustavs bryllupsdag med stor kur og galla.«

Nogen tid efter skriver Rahbek i anledn. af Schulz’s 
opera »Aline«: jeg kender meget faa theaterstykker, hvori 
der er mindre dramatisk end i denne opera, personerne er 
kedsommelige hofvæsner uden caracter eller interesse. Men 
da man nu giver to kostbare operaer efter hinanden paa en 
tid, da hver skærv af statens kasse er syvfold helligere end 
nogentid, maa fædrelandets venner opløfte deres røst. Ved 
at vandre i Gustav d. 3djes fjed gør man vort reciterende 
theater lige saa slet som det stockholmske skal og maa være. 
Det vænner os til at elske tankeløshed, blødagtighed og over- 
daadighed.«

P. A. Heibergs første dramatiske forsøg komedien »For
vandlingerne« fik rosende ord af Rahbek, men der blev dog 
anledning til at bemærke »Saaby skulde vænne sig af med 
den megen kærlighed paa scenen, han er meget for kærlig 
mod Grete — klapper sin vens elskede. Til et bevis paa 
sandsynlighedens strænge iagttagelse paa vor skueplads: styk
ket spilles i en stue, hvor Guds klare solskin skinner gennem 
vinduerne uagtet det siges at være aften, og man ikke alene 
har lys paa bordet men ogsaa lyser ud ad vinduet for at se 
paa gaden.« Der blev dog lejlighed til at stikle paa direk
tion og instruktion. Nogle maaneder senere benyttede Rah
bek theaterets ferie til en oversigtsartikel, hvori det lykkes 
ham at faa luft for adskilligt, der trykkede ham. Der var 
nu først prof. Tode »Jeg ved, at vore slette skuespillere og 
slette forfattere under anti-kritikens vinger har fundet be
skyttelse, hvorledes turde jeg vove at sige, at de narrestreger, 
hvormed vore lystspil idelig udspækkes er langt fra den na-
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tur og sandhed vi fordum beundrede hos den holbergske 
skole, at skuespillerne vænnes til overdreven unaturlighed 
og tilskuerne til tankeløs gaben, at spaa os den tid, da vi, 
som andre polerede nationer vil behøve elefanter og 40 heste 
og 600 mulæsler som forspand til de stykker, der skulle gøre 
lykke. Skuepladsen mangler afvexling, man tygger os stadig 
de samme stykker for, vi har set i 10 aar;« — nu havde 
Warnstedt ogsaa faaet sin del. Vigtige roller betros begyn
dere eller fuskere« fortsætter Rahbek og hentyder her til 
Frydendahl, som han var efter lige siden debut’en i 1786.

»Tjenerroller turde maaske blive et heldigt fag for ham. 
Vi vil alvorlig lægge ham paa hjærte, hvad han selv sagde: 
»Kendte jeg nogen, der havde ringere tanker om mig end 
jeg selv, vilde jeg antage hans og aflægge mine.« Den fri
modighed hr. F. vilde redde sig med, da han den mellemste 
aften havde glemt at tage diamanterne med sig, giver os 
anledning til at erindre ham om den agtelse og ærbødighed, 
han skylder publikum.« Det var Rahbeks modtagelse af den 
unge debutant; som Charles i »Bagtalelsens Skole« — prøve
rolle — siger Rahbek om ham: »Frydendahl var endnu min
dre paa sit sted som Charles end som Belcour. Charles er 
en elskværdig débauché, der maa have den fineste leve- 
maade, naar lady Mary skal elske ham, Frydendahl er ingen
lunde paa rette hylde.« Man tør gaa ud fra, at Rahbek var 
vidende om det nære forhold hvori Frydendahl stod til 
Warnstedt, det var ikke nogen hemmelighed for samtiden, 
saa ogsaa ad denne vej kunde der naas frem til theaterets 
direktør. »En duodez kan være en meget vakker bog, uagtet 
den ikke passer mellem folianter« med disse ord affærdiges 
Frydendahl.

Det var forsalget af theaterets pladser, dels enkeltvise 
dels som logeabonnement, og operaerne Rahbek særlig slog 
ned paa, naar han vilde direktionen til livs. »Det evige loge-
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abonnement har udelukket middelstandens fruentimmere fra 
theaterets loger. Man har længe med grund klaget over dette 
monopol, som forpagtes til nogle faa familier, men man 
undskyldte det som en nødvendighed, der sikkerlig vil bort
falde, naar direktionen ved afvexling af interessante og vel 
udførte skuespil, ser sig betrygget mod samme tomhed i 
loger, som nu ofte spores i parterret.« I anledning af ope
raen »Cora« skriver Rahbek »man bedrager sig, naar man 
tror, jeg ikke kan glædes over operaer, fordi jeg indser deres 
skadelighed. En god opera skader mindre end en slet, men 
den skader altid kassen, skuespillernes kunst og tilskuernes 
smag. Ved denne lejlighed var pladslogerne og parketbillet- 
teme borttagne i forvejen, dette uforsvarlige forprang viser 
ringeagt mod publikum, dobbelt skammeligt, naar en enkelt 
person opskruer prisen og udhøkrer publikum i dyre dom
me.« Dette angreb tvang Warnstedt til en langvarig og om
stændelig afhøring af theaterets kontrollører. Overcontrol- 
lør Larsen maa erkende, at han paa kongens fødselsdag har 
bortabonneret pladslogen, for at være sikker paa, at kun 
anstændige folk fik adgang, — hans fortjeneste herpaa var 
11 daler. Rahbek havde anket over, at der var betalt den 
uhyre pris af 3 rigsdaler for enkelte af pladserne.

I anmeldelsen af operaen »Holger Danske« laster Rah
bek en scene, der synes ham saa sanselig, at direktionen ikke 
burde have ladet den uanmærket. »Enhver af dette collegii 
(o: direktionens) handlinger bedømmes efter min overbe
visning — uden forudfattet mening. Jeg har rost den ved 
forskellige lejligheder, lastet den ved andre — rollebesæt
ning, skødesløshed, ringeagt mod publikum, fortrydelse over 
det evige abonnement, — dets handlinger frister mig ofte 
til manichæisme. Siden den tid vort theater kom under 
kongelig administration er det gaaet baglæns, hofluften var 
aldrig gavnlig for kunsten. Den store skole er borte for evig
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om ikke en lykkelig forandring giver theateret under en klog 
gartners haand. En god ting maa siges om direktionen, Hol
berg opføres flittigere — gid jeg kunde sige bedre — end 
før. Kun en Schrøders aand kan frembringe orden og lys i 
vor skueplads chaos.«

Det var naturligt, at disse angreb irriterede Warnstedt, 
som for første gang stod overfor en offentlig, saglig kritik. 
Han var lige saa stor en modstander af operaen som Rah
bek, men overhofmarschal Numsens vilje var lov, og Warn
stedt maatte bide harmen i sig og tie, kun prof. Tode ryk
kede ham til undsætning. Men i sin indberetning til kron
prins-regenten fik han lejlighed til selv at tage ordet: »Jeg 
ved meget vel at især professor Rahbek i offentlige blade 
har skrevet med bitterhed mod abonnementet og mange af 
directionens paa D. M.s befaling givne foranstaltninger, at 
der er brugt udtryk, som alene passer sig i en libelle men 
aldrig i en upartisk og fornuftig mands kritik, den directio- 
nen med fornøjelse skulde være opmærksom paa, hvilket 
hine ikke fortjente. Jeg ved, at han stedse har skrevet mod 
musik-stykkerne, at han har forsøgt at opvække had hos 
publikum mod theaterets bestyrelse, men jeg ved ogsaa, at 
det er et saare ringe antal, som har været ledet af hans røst. 
Directionen har anset det under sin værdighed at retfærdig
gøre eller forsvare sig mod deslige blade eller fordre justi- 
tiens tiltale mod disses forfattere. Havde directionen fulgt 
prof. R.s ideer at ophæve abonnementet, — som nu udgør 
mod 20.000 rdl. —, da tør vi forsikre, at der var bleven et 
langt større antal misfornøjede, og theaterfornøjelsen var 
indskrænket til et langt mindre tal end nu — uden at tale 
om kassens tab. Moraliter er næsten alting en vane, og det 
er meget lettere at afvænne folk fra de aftenlige forlystelser, 
som de maa betale for, end det er at lokke dem dertil. At 
misfornøjelserne ikke har været saa store eller syngestykkeme
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saa væmmelige, som professoren har villet finde dem, synes 
theaterets indkomster at bevidne. Overalt er det de stykker 
og den musik, der mest har behaget hof og folk, som mest 
har mishaget denne mand.«

Arbejdet paa og med theateret tog det meste af Warn
stedts tid, dertil kom huslige bekymringer og hans podagra. 
Den 19. Dec. 1788 døde hans hustru 33 aar gammel af en 
hjærnesygdom (Kopfschwindel) og blev begravet fra Petri 
kirke. Han saa ikke meget til familien paa Frederiksdal, 
»naar jeg i denne tid ikke kommer ud eller lader høre noget 
fra mig saa tilgiv det og tro ikke, at inattention, lunkenhed 
eller sligt noget stygt er skyld deri. Min daglige færd, det 
forfærdelige hos og med min svigerfader, operationen etc., 
alt dette samler sig i et saadant pres, at jeg næppe kan aande 
end sige overlade mig til nogen glad fornemmelse.«

Til den 12-aarige søstersøn skriver han, »vær alvorlig 
flittig, det er: tænk naar Dine timer er forbi paa det Du 
lærte og læg mærke til hver mening, Du finder. Spørg Din 
moder om Dit udvortes, Dine manerer, Din maade at tale, 
spise, lege paa er den rette, som passer til Din stand og be
stemmelse. Betænk at ungdommen flyver usigelig hurtig bort 
ved for megen spøg. Denne dag giver mig bedrøvelige erin
dringer, det var paa den jeg for 9 aar siden forbandt mig 
med min salige Louise. Dette unter uns drei, Petersen, Du 
og jeg.«

Hvorledes Warnstedts forhold var til en af hans em
bedsbrødre i direktionen, theaterets censor Rosenstand- 
Goiske förstaas af følgende skrivelse: »Da hr. overauditøren 
(Rosenstand-G.) adskillige gange i en venskabelig og 
spøgende tone, men i sidste directionssamling alvorlig fore
kastede mig, at jeg i favør af Schwarz og for at holde Ro
sing i inactivitet saa længe tilbageholdt dette udkast, saa 
nødes jeg til for at fralægge mig en saa nærgaaende beskyld-
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ning, herved at erklære, at jeg hverken directe eller indirecte 
har mindste del i Schwarz’s ansættelse som instructor. Han 
har sit talent og sin duelighed og lykke at takke og ingen
lunde min beskyttelse. Er hans antagelse til dette embede en 
fejl, hvorom jeg dog ej kan overtyde mig, maa den tilskrives 
andre. Han og alle de andre theaterbet jente blev mig den 
12. Marts 1778 forestillede af overtilsynscommis. Hvad an- 
gaar, at jeg fortjener nogen bebrejdelse for Rosings inactivi- 
tet, maa det erindres, at directionen i 1787 tog den beslut
ning, at Rosing ved operaen »Cora«s indlevering skulde sæt
tes i virksomhed, og at jeg i følge deraf ved første prøve 
offentlig paa theateret forestillede Rosing som instructeur 
og befalede lydighed for hans anvisninger, i afvigte vinter 
har han næsten alene været brugt som instructeur ved alle 
nye stykker og endda ej været skaanet for privat vejledning 
for dem, der henhørte til hans fag. Hans næsten overdrevne 
arbejde svækkede hans helbred, for at retablere sig begjærte 
han tilladelse til at ligge paa landet i sommermaanederne, 
og den erholdt han, som billigt var. Men deraf flød, at de 
mindre fornødne instructeur sysler maatte ofres for den due
lige skuespillers conservation. Kan alt dette kaldes at holde 
Rosing forsætlig i uvirksomhed? Men de unge skuespillere 
maatte ikke hendrive sommeren i uvirksomhed, derfor ud
bad jeg mig af direktionen en fægtemester for dem, lod dem 
faa danseøvelser og befalede Schwarz 3 gange om ugen at 
øve dem i vers og prosa læsning og gøre dem bekendt med 
den ypperlige St. Albines komedier. Alle disse øvelser har 
jeg personlig bivaanet for at paase, at læreren just lærte det, 
som hørte til de unges uddannelse. Mere behøver jeg vist 
ikke at sige hr. overauditøren og mine andre herrer med
direktører for at skaffe ham og dem mildere tanker om min 
tænke- og handlemaade. I et saa indviklet saa plagende og 
med saa saare liden opmuntring gelej det embede som mit
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er5 kan jeg sikkerlig ej frikende mig for fejl, men jeg bør 
anse dem for calumniater, som tiltror mig nogen uredelig, 
en ærekær mand uanstændig aarsag til mine handlinger. 
Sluttelig beder jeg, at man i fremtiden vilde gøre de for
nødne anbringelser mod mig eller mine foranstaltninger i 
den beskedne tone, jeg til alle tider beflitter mig paa, som 
anstaar velopdragne, ære elskende mænd og som min alder, 
min stand, mit embede og min tænkemaade berettiger mig 
til at gøre fordring paa.« Hverken chefen, geheimekonfe- 
rensraad Numsens iøjnefaldende ringeagt eller censor Rosen- 
stand-Goiskes angreb, saa lidtsom Rahbeks stiklerier synes 
at have skadet Warnstedts stilling, selv om de gav ham lede 
for hans arbejde og lyst til at trække sig tilbage. Det var 
P. A. Heiberg, som ved sin artikel »om Aager« i »Rigsdaler
sedlens Hændelser« satte lunten til den mine, som ved sin 
explosion sprængte theaterets direktion og bragte et af dens 
medlemmer i slaveriet. Heiberg stod sig tilsyneladende godt 
med theateret — Warnstedt omgikkes en tidlang den Hei
bergske kreds — og havde faaet et par stykker opført, nu 
begyndte han at moralisere over forskellige af tidens brøst, 
og i aagerartiklen tog han fat paa theateret. Den er formet 
som en samtale mellem en berejst mand, kaptejnen, og en 
skuespiller. »Jeg vil gøre min saligheds ed paa, siger denne, 
at kaptejnen har set en person Bräutigam, som vi kalder 
»theaterets regimentskvartermester«, thi skal jøderne finde 
deres overmand er det ham. Jeg har selv den lykke, at han 
hæver min gage og er man først i hans klør er det umuligt 
at slippe ud igen. Vi theaterfolk er ikke økonomiske genier, 
det hænder, at gagen ikke strækker til, saa tager vi paa puf, 
vi render fra Herodes til Pilatus, naar regningen kommer, 
kan ingen penge faa, fordi vi ingen kaution har. Saa har 
theaterets direktion fundet det nyttigt, om vi havde en Judas 
med pungen til vor tjeneste. Hertil er Bräutigam udsøgt,
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han er formælet med theateret, kun døden kan skille ham 
fra bruden. Uden synderlig formue kan han leve af denne 
næringsvej. Kongen betaler ham for at faa spillet komedie 
om vinteren. Han tager kun 5 %, men saucen er dyrere end 
hele fricasséen. Han har theaterkassens — kongens — kau
tion for hver skilling han laaner ud. Først 5 % i sin egen 
lomme, men er summen stor, over 1000 rigsdaler, gør han 
sig kostbar, saa giver man ham lidt mer. Dernæst maa man 
betale 5 % rente af den afkortede sum, forbinde sig til 
kvartals afdrag, som han selv hæver af theaterets kasse, man 
maa betale fulde renter af hver 100 rigsd., saalænge der kun 
er 10 af de 100 ubetalte. Foruden det stemplede papir maa 
man hver gang vekslen skal fornyes give ham en erkendtlig
hed. Renten betales forud, og der afdrages straks et kvartals 
renter foruden de 5 % til ham, og han hævder stedse, at 
han kun gør theaterets folk en tjeneste. Naar direktionen op
lyses om, at et saadant misbrug foregaar, vil den sikkert 
skille den stakkels brud fra en saa byrdefuld brudgom. Di
rektionen skulde anlægge sag mod ham som aagerkarl, saa 
fik vi et udyr mindre i staten. Theaterkassen kan selv laane 
skuespillerne pengene, den maa være rig nok, hvis den da 
ikke hellere sætter sine penge i visse jabrikker end i saadanne 
laan og veksler. Skuespillerne faar inden kort tid kalk i haa
ret i stedet for pudder.

Bräutigam har yderligere søgt om aarlig løn af theater- 
kassen og har fri entré til parterret til ydmygelse for forfat
tere, en skuespiller maa betale for sin kones adgang til ko
medien, men de, der har opsyn ved dørene, har fri entré 
for kone og børn i den fornemste pladsloge, endog drengen, 
som løber med plakater, har fri adgang til parterret. Det 
viser den agtelse man har for det publikum, man lokker 
derhen.«

Hvad der stod om Bräutigams virksomhed som en slags
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autoriseret pengeudlaaner til theaterfolket, var overensstem
mende med sandheden og ordnet saaledes af Warnstedt. 
Han havde fundet Bräutigams betingelser antagelige paa 
et tidspunkt, da theaterkassen ikke kunde laane skuespillerne 
penge, og han havde kgl. approbation paa denne ordning, 
saaledes at hans navn stod som kautionist paa kassens vegne. 
Kammerherren handlede med den ilfærdighed, som god 
samvittighed giver, og direktionen bad i skrivelse af 18. Juli 
politidirektøren, justitsraad Fædder om at indlede under
søgelse af sagen. Det kom nu for dagen, at Bräutigams navn 
kun dækkede en række agtede borgere og borgerinder, som 
havde betroet ham deres penge til »anbringelse«. Disse cre- 
ditorer overgav deres interesser i sagen til procurør Haagen, 
som meddeler, at han har forespurgt kammerherre Warn
stedt, om det maatte behage ham enten at forny vexleme 
eller betale de paalydende summer. Kammerherren har sva
ret, at paa grund af den foranstaltede undersøgelse formener 
han det rigtigst, at direktionen overvejer spørgsmaalet og 
bestemmer svaret. For at skaane debitorerne for omkostnin
gerne ved søgsmaal er creditoreme gaaet ind paa at lade 
vexleme henligge upaaskrevne en tid mod at den høje di
rektion indestaar for de anførte summer, selv om nogle af 
vexleme er udløbne og holder creditoreme fri for tab, saa- 
fremt fiscalen skulde mene sig forfordelt, samt at kammer
herre Warnstedts forpligtelse paa kassens vegne forbliver i 
sin fulde kraft. Samtidig indsendes en fortegnelse over credi- 
torerne, laantagemes navne, samt størrelsen af de opnaaede 
laan. Direktionen svarer, at den indestaar creditoreme for 
de anførte summer, og for de mulige tab, samt at kammer
herre Warnstedt som selvskyldner forpligter directionen in 
corpore paa kassens vegne. Denne sag, som ifølge sin natur 
nødvendigvis maatte løbe ud i sandet, var kun vejen ad hvil
ken Heiberg søgte at løbe theaterets direktion over ende, og
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det var den lille sidebemærkning om theaterets penge og de
res anbringelse i kalk-fabriker, poetisk udtrykt som formod
ning om brugen af kalk for pudder til skuespillernes paryk
ker, der er tyngdepunktet i angrebet paa kasseren, justits
raad Lassen, som er den mand, Heiberg egentlig tager sigte 
paa.

Kort tid før artiklen i Rigsdalersedlens hændelser, havde 
Warnstedt faaet et brev fra Lassen, hvori han opgiver sin 
gæld til 18.180 rdl., hvoraf han aarlig maa betale 3.200 
rdl. »som langt overgaar mine kræfter«, 1000 rdl. foruden 
aim. rente betalte han med glæde. Han maa enten have 
18.000 rdl. af kredit-kassen, paa kgl. garanti eller af banken 
mod sikkerhed i den ny kalkfabrik v. Østerport, hvori han 
har part. — Den 14. Sept. 1789 skriver han, at etatsraad 
Wewer, trods Warnstedts bøn, har nægtet at lade en vexel 
paa 1500 rgdl. forny 1 maaned.

Festforestillingen paa det kgl. theater d. 16. Sep. 1790 
i anledning af kronprinsens bryllup og brudeparrets indtog 
var udadtil en sejrs-dag for Warnstedt. En uge før skrev han 
til grevinde Schulin: »Jeg ventede alt ved theateret i bedste 
gang, men intet var færdigt, næppe begyndt min egen laante 
og borgede pragt til indtoget. Jeg har ikke glemt at sørge for 
plads til Dig for at se processionen, Du faar et helt værelse 
for Dig selv hos baronesse Wind, er dette ikke stort, kan jeg 
skaffe Dig en anden plads hos vor theat ermaler, som bor 
paa Kongens nytorv. Thaarups »Høstgildet« med musik af 
theaterets kapelmester Schulz blev en stormende succes; det 
skyldes Warnstedts iver for at der ved denne lejlighed op
førtes et dansk arbejde og ikke en fremmed opera, at det 
første danske syngespil kom frem. »Kald tilbage i Deres 
erindring vor fælles glæde over tanken til »Høstgildet« — 
skrev Lassen til sin tidligere chef — og for at faa alt frem
stillet paa scenen. De ved, at min glæde var ubeskrivelig
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over at kronprinsen den første aften stykket efter indtoget 
blev opført kaldte mig til sig til vognen, hvor jeg baade af 
ham og af kronprinsessen i et naadigt udtryk hørte deres til
fredshed — den eneste opmuntring jeg i den forrige direc
tions tid har haft, men den glædeligste af alle dem, jeg har 
oplevet.«

Den 16. Marts 1791 døde Warnstedts svigerfader etats- 
raad Berger af hjernehindebetændelse, opstaaet efter den 
operation som prof. Kølpin den 3. s. maaned havde fore
taget for efter Bergers eget ønske at forsøge at lindre de 
besværligheder hans tiltagende døvhed foraarsagede ham. 
Warnstedt havde ifølge hans ovenfor anførte udtalelser 
gennemlevet en tid fuld af ængstelse og bekymring; døds
faldet vakte umaadelig opsigt, den afdødes søn kaptejn 
v. Berger og svigersønnen gav tilladelse til obduktion, de 
fleste af byens mere kendte læger var tilstede ved denne, 
der fandt sted den følgende dag. Paa samme tid — Marts 
91 — skete der ved theateret det, at Numsen fratraadte 
som 1ste Direktør, da han fik embedet som chef for Øre
sundstolden, og Warnstedt fik stillingen, som ellers havde 
været knyttet til overhofmarschal-embedet. At der var uro 
om theateret og dets pengesager kan man se deraf, at kron
prinsen nogle maaneder senere udtalte ønsket om en histo- 
risk-økonomisk fremstilling af theaterets stilling i det tids
rum, det havde sorteret under hoffet. Det var som følge 
heraf, Warnstedt og Lassen udarbejdede deres theaterhisto- 
riske arbejde.

»Jeg blev igaar af prinsen af Wiirtenberg introduceret 
for mad. St. Adiny, der sang som en guds engel »adieu« 
af Glucks franske Iphigenie og endnu 2 franske arier. Det 
er herligt at høre hjerte og ikke hoved sang, hendes toner 
har deres rødder i hjertegrunden og det synes som hendes 
hjerte sidder oppe i ganen. Hun rejser idag til min store
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lykke, thi jeg tror, Gud forlade mig det, at jeg kunde blive 
lidt tosset paa min gamle alder af denne lille sorte sirene —. 
Denne udtalelse er et lille solstrejf i en tid, der er mørk og 
hvor truende skyer staar paa theaterets himmel. Warnstedt 
skriver til Bülow: »Jeg havde vedlagte forestilling med paa 
Frederiksberg men var ej saa heldig at finde hans k. Høj
hed eller Deres Excl. — og da det er conseilsdag imorgen 
er det uvist, om jeg kan have den lykke personlig at over
levere den. Jeg giver mig den ære at overlevere D. Exe. 
den, da det inderligt vilde berolige mig, om De først vilde 
læse, hvad jeg har andraget. Det er mig saare vigtigt at 
fremlægge for kongen, at theaterets tilstand kunde og burde 
være anderledens. Tallene taler den rene sandhed, de ind- 
strøede anmærkninger grunder sig i 14 aars erfaring og ru
tine. Uagtet den foreslaaede logeforandring ikke vil blive 
noget vidtløftigt arbejde, behøves der dog nogen tid dertil, 
derfor beder jeg om D. E. vil befale om min nærværelse 
skulde kræves.« De kostbare operaopførelser der havde tæ
ret stærkt paa kassen, mente Warnstedt var den væsentligste 
grund til pengeknapheden, han havde nu endelig opnaaet 
tilladelse til at forhøje prisen paa logepladserne og til at 
foretage nogle mindre forandringer ved disse, og der var, 
da sæsonen 1791—92 begyndte, intet der tydede paa, at 
kammerherren nu, da arvefjenden Numsen var forsvunden, 
tænkte paa at forlade sin virksomhed. P. A. Heibergs to nye 
stykker »De Vonner og de Vanner« og »Chinafarene« 
gjorde begge lykke og det gik i den gamle gænge, indtil en 
kgl. resolution af 16. Maj befalede konferensraad Colbjøm- 
sen, etatsraad Tetens og grev Ahlefeldt at overtage direk
tionens forretninger. Warnstedt var tilstede i det første møde 
og erklærede, at den befalede overlevering af theaterets regn
skab først kunde ske om nogle dage. Commisionen antager 
procurator Bradt til hjælper, og bestemmer sit næste møde
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til 2. Juni. Den 21. Maj fik kammerherren fra justitsraad 
Lassen et brev, som med rette vakte hans ængstelse.

»Mangfoldige ting ligger mig saa tungt paa hjærtet, at 
jeg tror, de lægger mig i graven, hvor jeg allerede ønsker at 
være for at faa en slutning paa min qval. Jeg skal nu be
tale min gæld til banken 1500 rdl. og kan ikke, thi min 
kredit med alt andet er forbi. Tror De, at den gode Wewer 
kunde være barmhjærtig og paa Deres forbøn hjælpe mig 
med 1200 rdl., imod at han fra nytaar hæver min løn 600 
rdl. qvartalvis. Jeg føler nu først i sin fulde styrke smerten 
af 13.000 rdl. tab paa aktier. De er den eneste ven jeg kan 
og tør betro mig til, forlad ikke den, der har gjort og gør 
sig en sand ære af at sætte Deres handlemaade i sit sande 
lys.« Paa papirets tredje side har Warnstedt skrevet føl
gende: »Paa dette brev svarede jeg strax, at jeg vilde hen
vende mig hos Wewer, at indholdet af hans brev ængstede 
mig, men at jeg ikke var istand til nogen demarche uden at 
have en aabenhjærtig tilstaaelse af hans hele tilstand. — 
Wewer kunde ikke hjælpe, — andre vilde ikke. Jeg vilde 
ikke nævne manden for ej at svække hans kredit eller vække 
mistanke. Jeg negocierte derfor hos jøden Adeler en summa 
1600 rdl. mod hr. Peschiers kaution, hvoraf jeg tilstillede 
Lassen 900, som jeg ikke kræver tilbage.« Paa sæsonens sid
ste dag, Torsdag d. 31. Maj — theateret opførte »den Stun- 
desløse« faldt den tilstaaelse, som fejede kammerherre Warn
stedt bort fra stillingen som direktør og saa at sige satte ham 
paa bar bund. Justitsraad Lassen skrev: »Kereste hr. kam
merherre. Læs dette, gør hvad brug deraf Dem synes for 
en ulykkelig mand, der om en kort tid efter en fast beslut
ning maa gaa den grusomste skæbne imøde. De ender Deres 
løbebane ved theateret ærefuld, derfor er vor afhandling 
Dem en sikker borgen, den dræber al den ondskab, man 
har kunnet udtænke, og De bliver det, De fortjener at være,
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den retskafne mand. Jeg derimod ender min løbebane og 
mine dage som en juridisk forbryder, moralsk ikke, det skal 
min egen historie, som jeg lægger for verdens øjne, retfær
diggøre mig for, ejheller skal De eller nogen anden i direc- 
tionen lide nogen vanære derfor. Næppe har jeg magt til 
at skrive, at min kassemangel efter en løs beregning bliver 
omtrent 22.000 rdl., nemlig 14.337 rdl., som er indeholdt 
af de Brautigam’ske laan til theaterfolket og resten 8000 
rdl. til theaterkassen, hvortil jeg ikke har mindste udsigt, da 
min ejndom er saaledes belaant, at det er med yderste nød, 
den kan føde mig. Det er idag min 18 aars ægteskab, men 
Gud, hvad maa jeg tænke derved!«

Warnstedts andet officielle hverv fik en lige saa uhel
dig og disharmonisk afslutning som hans første, kurer-rejsen 
til det russiske hof. At samtidens kritik ikke var særlig blid 
kan ikke forbavse, han selv siger: »Jeg er saa bitter paa mit 
forrige embede, at dersom jeg kunde forvandle det til en 
person, saa vilde jeg prygle og lade prygle denne person til 
den faldt sammen.« Han higer efter at skjule sig i Frederiks
dal, »at jeg ikke kan være med Dig, bedste Louise, i disse 
skønne dage er mig ret sørgeligt, tro ikke, jeg har ladet dem 
ganske gaa min næse forbi, jeg har begyndt mine vandringer 
i nydelse af naturens ubeskrivelige skønhed; ingen venter 
mig, min tarvelige supé nyder jeg, medens jeg vandrer. Gid 
jeg kunde gøre vers, saa skulde Du faa et stort sentimenti- 
calskheds billed paa alt dette.« Det er bekymringen for ju
stitsraad Lassen og den sørgelige skæbne, der truer ham og 
hans familie og den berettigede angst for at blive indfiltret 
i denne uredeligheds sag, der holder Warnstedt fast i den 
forhadte by. Han tyer til Bülows hjælp og skriver: »Andres 
nød kan røre D. Ex.s hjærte, det ved jeg af manges erfaring 
og af min egen. Jeg vilde skamme mig, dersom jeg ej kunde 
vove et ord til bedste for den sag, jeg igaar aftes gav mig 
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den ære at overlade til Deres forsorg. Det gælder om at 
redde en højst duelig statstjener, som er mand til en saa agt
værdig kone og fader til 6 endnu alle umyndige børn. Men 
hvad jeg ikke tør undlade at gøre D. E. opmærksom paa er 
dette, at dersom hans kgl. H. efter vore monarkers grund
sætninger heller stemmer sin handlemaade efter mildhed end 
efter den strenge rets krav, og der endda kunde transpirere 
et ord om denne sag in publico, saa frygter jeg, at den mil
deste mildhed endda kunde være spildt. Ved at ofre alt ind
til frihed og liv kan manden næsten — paa noget ganske 
ubetydeligt nær — skaffe statskassen skadesløshed i øjeblik
ket, og ved nogen tids forundelse og raadighed til virksom
hed, der kan gavne staten, vilde han ganske kunde klare 
for sig. Vides hans forbrydelse, som er en følge af ulykke 
og ingenlunde af nedrig hang til bedrageri, saa maatte det 
maaske blive regeringen umuligt at redde denne familie eller 
drage noget parti af mandens duelighed. Mange har fra- 
raadet mig at tage del i denne mands skæbne, men da jeg 
fra mit embede og fra min connection med denne mand 
har en aldeles frelst samvittighed, saa holder jeg det for en 
ussel politik at nægte en ulykkelig mand min hjælp, hvor 
ringe den maatte være, derfor vover jeg frit at forelægge 
D. E. disse linjer og tror fast og fuldt, at det ikke kan skade 
mig i Deres øjne.« Til søsteren grevinde Schulin skriver han: 
»Jeg takker Dig for alt det forstandige og kloge Du har sagt 
prins Carl om Lassens og mit sujet. Kronprinsen er nu helt 
underrettet og han synes meget genegen til det mildeste og 
bedste parti. Hvad Fritz’s bemærkninger om min deltagelse 
i L.s skæbne angaar, er det rigtigt og kanske har den givet 
anledning til calomnie og mistanke, men det er mig umu
ligt at være kold, hvor jeg kan hjælpe. At lade en familie 
falde i fordærvelse af frygt for »le que dirait-on« af nogle 
uslinger er mig efter min gemyts stemning umuligt.«



117

Lassen, som under politi-opsigt gennemgik theaterregn- 
skabet i sit kontor paa Christiansborg slot over de kgl. stalde, 
skriver til sin tidligere chef og meddirektør: »I en aarrække 
har jeg været overtydet om Deres bevaagenhed, men den 
velvillige tone, De tilskriver mig i, den aabenhjærtige maade, 
De baade mundtlig og skriftlig omgaas mig og Deres udta
lelser til fremmede, endda mig ganske ukendte om mit hjærte 
og min adfærd som menneske og embedsmand, forsikrer 
mig saa fuldstændigt om Deres venskab, at De ikke skulde 
unddrage mig det, om man endog paalægger mig lænker 
for at opfylde lovens strenghed. Denne Deres optræden har 
skaffet os de nedrigste fjender. Jeg frygter at theaterchefen 
grev Ahlefeldt forledes til større haardhed end han har 
nødig, han har meget mindre at frygte fra publikums side 
end han tror, da jeg uden at sætte mindste sminke paa min 
forbrydelse selv skal gøre publikum bekendt med min histo
rie, hvilket jeg skylder mine børn, især min ældste søn.«

Omsider lykkes det Warnstedt at slippe fri, og han tyer 
da til Frederiksdal for at samle sig og tænke over sin egen 
stilling. »Her sidder jeg i det skønne F. omgivet af den her
lige natur og mange godmodige mennesker, — men saa 
daarlig i min mave og saa forstemt over et brev fra den, 
frygter jeg, rent ulykkelige Lassen, at jeg virkelig ikke ved 
hvad eller hvordan jeg skal skrive Dig til for ikke for øjen
synlig at blande min kolik og min bekymring i de ord, jeg 
bør skrive. Mit hjærte er Dig saa helt hengivent, saa fuldt 
af broderlig ømhed, saa taknemmeligt for hvert ord og fin 
følt udtryk i Dine velsignede breve. Jeg har saa meget at 
fortælle Dig om vores venlige, uskyldige levemaade, men 
brevet fra L., koliken og den deraf flydende malaise i krop 
og sind holder mit hjærte lukket for uddunstning, som en 
svineblære gør det med en vel forvaret syltekrukke. — Hvor 
lidet, jeg forstaar at styre mig selv i mine af feetioner, vreder,
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økonomi, spidsfindigheder og ubesindigheder ej at forglem
me, saa passer jeg paa mig, naar jeg fejler noget. Hvad 
nytter det, man vandt hele verden og tog skade paa sin 
sjæl — og sit lille jeg? — Gud ved, om det er sandt, at 
Bemstorff først kommer i October? med Haxthausen vilde 
jeg ikke gæme dele andet end almindelig civilitet. Det sy
vende tusind til ministerskabet regnes for huset, Bernstorff 
sagde mig, at derfor var bestemte regler, hvorfra han ikke 
veg. 7000 rdl. betales til rejse og naar man, som jeg haaber, 
tillader mig at blive noget mer end ét aar, mener jeg med 
øconomi at kunne klare mig.«

Det sidste regnestykke gælder aabenbart gesandt posten 
i Lissabon, som Warnstedt har faaet løfte om, naar han 
forlod theateret. Naar han tager saa stor del i Lassens sag, 
er tanken om hans egen fremtid ham muligvis nærliggende: 
»Det store slag for Lassen er slaaet, han har mistet sin fri
hed. Hans familie er ventelig et rov for den bitre armod, 
hans fortræffelige søn kan nu vel ikke fortsætte sine med 
held paabegyndte studeringer, med hvilket hjærte kan en 
god søn fremstille sig for den studerende ungdom, naar der 
hviler skændsel eller foragt paa hans forældre. Denne histo
rie har ganske nedtrykt mit sind og min verdslige kundskab 
strækker næsten ikke til for at skjule min kummer, hvilket 
jeg dog nødes til for ikke at lade som delværende i hans 
ulykke, jeg vil ikke undgaa klaffertanden, men uskyld sej
rer.« Det daglige liv paa Frederiksdal og i den smukke om
egn, hvor Warnstedt tilbragte sommermaanedeme sammen 
med sin ældre søster, nevøen og dennes huslærer, medens 
grevinde Schulin var paa besøg hos broderen paa Løitmark, 
beskrives i et brev, skrevet paa aarsdagen for Louisekildens 
indvielse. Den stormfulde afslutning paa hans theatervirk- 
somhed sætter stadig dønninger gennem hans urolige, stem
ningsfyldte sind. »Igaar var det 1 aar siden, at Du fremstod
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saa guddommelig skjønt ved Louisekilden. Vi var alle lykke
lige som var tilstede, folket saa, hvorledes Du frembar Din 
datterlige søsterfølelse og tak til vores moderlige søster. Det 
var en af de skønneste dage i mit liv og den vil blive i le
vende erindring, saa længe Gud tilsteder mig at aande. An
ker overraskede os behagelig om aftenen og vi overtalte ham 
at blive til anden dag. Han, Louise og jeg var da alene — 
Sigis og Petersen var hos Bergers paa Jægersborg — og 
erindrede Dig med sandt venskab. Om eftermiddagen tog 
Anker bort — jeg tror for ikke at træffe grevinde Revent- 
low, som havde meldt sig til te. Hun kom, skreg og var iøv- 
rigt ret menneskelig god, men vi holdt hende ikke med no
gen slags overtalelse, tværtimod, vi raadede at gaa hjem før 
det blev mørkt, og det synes os at true med regn, uagtet 
regnskyerne syntes saa langt vestlig, at de virkelig var Vest
indien nærmere end os. Sagen var, at Louise og jeg gærne 
vilde være ene, vi vilde spadsere, men ingen af os havde sagt 
hinanden noget besynderligt — vi tænkte derimod ganske 
ens. Da vi havde afsat grevinden ved hendes laage, gik vi 
hjemad, men næppe var vi ved den brede allé, førend Louise 
sagde, skal vi ikke gaa hen til udsigten, da vi kom derfra 
spurgte jeg, skal vi ikke gaa til kilden? aa Gud velsigne Dig, 
kære Hans, lad os det, jeg turde ikke proponere Dig det, 
fordi det er saa sent; vi gik og tav næsten stedse, thi jeg 
mærkede mer og mer, at Louises som min sjæl var fyldt med 
guddoms ild. Saadanne stumme scener er usigelig velta
lende. Da vi nu var nær kilden, gik jeg til siden. Hun gik 
foran, jeg blev staaende bag buskene ved baaden, for at se, 
om jeg tog fejl i min formodning, men nej! hun satte sig 
ved bordet, og da jeg nærmede mig hende, sagde hun med 
skælvende stemme og med en klar taare i hendes milde store 
øje meget, ret meget, hvoraf jeg intet kan skrive, fordi — 
jeg faar ondt i øjnene. Vi mødte hinanden med omfavnelse,
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og Du kan tænke Dig, hvor fuld hun var af det, jeg ikke 
kan sige, at hun kyste mig med sin mund paa min uden 
at viske sig bagefter (dette under os for hendes beskeden
heds skyld), det var et højtideligt øjeblik og Du kan tro, 
Du var i gode hænder. Vi fortsatte vor tur gennem de tavse 
gange til templet. Der bød jeg hende sidde, og vi sad der 
længe som i et tempel og talte meget om vore forældre, om 
vor opkomst, om Guds underlige styrelse, alt som det kom 
ganske lig det hellige sted, vi vare paa. Stjærnerne kom op 
og Louise lærte mig at kende Cossiopeja, Perseus og flere 
stjernebilleder. Sig intet til Fritz, han vil kalde det sværmeri, 
men hvad er salighed paa jorden, naar saa uskyldig opløf
telse kan kaldes naragtig. — Med Lassen vil det gaa jam
merligt, og naar mine fjender og misundere kunde flette mig 
ind i hans ulykke, tror jeg, de skyede ingen umage. Men 
jeg bygger paa en god samvittighed og en ren sag. Jeg som 
alle dødelige kan have begaaet mangen forstands fejl i det 
indvikleste embede under solen, men for deltagelse eller 
medviden om laster er jeg fri, og hvad der mod al formod
ning kunde komme mig til last bærer jeg kun en 6te del af, 
thi direktionen in corpore kan kun blive ansvarlig, — dog 
maa jeg sige dette om den ulykkelige Lassens redelighed, 
at han som mand bærer skylden ene og vist ikke bruger 
nederdrægtigheder til undskyldning eller udflugt. Med Ahle- 
feldt er jeg — o ja! Komedien skal begynde midt i Sep
tember.

Byen er skøn, men menneskene deri saa stygge, at et 
menneske med min erfaring og deraf erholdte stemning ikke 
kan trives deri. At kunne være i dette Elysium misundes 
mig. Der bor endnu folk, som kendte os i vort intet, Du 
grevinde og i tilsyneladende stor overflødighed, Fritz ridder, 
herremand, lieret med de bedste familjer, jeg kammerherre, 
hofchef, udnævnt til envoyé etc. og ligeledes tilsyneladende
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i brillant forfatning. Den latterlige fordom at han, som 
tæller de haar, han skabte og som agter paa retskafne men 
forfulgte forældres velsignelser over deres børn, — ligesom 
han i 3’ og 4’ led lader børn føle under forældres misdaad, 
passer slet ikke mer for vor oplyste alder og opløste sæder. 
Alt i verden maales nu efter egoismens calculs. Hvad man 
fordum holdt for virkninger af alherrens styrelse, er nu 
intet uden effekt og snedig eller skarpsindig list. I vor vaar 
farves alt af haab, og vor manddom blænder sig som oftest 
med for høje begreber om sin styrke. Jeg beder Gud om en 
rolig alder (dom). Spørger Du, hvortil alt dette vaas? Jeg 
kom til at tænke paa Lassens sag og at erindre de elendige 
domme, der fældes derover. — Ikke Satan selv skal kunne 
gøre mig til deltager eller medvider, men bittert er det at 
være omtalt, alene fordi man vilde redde en ulykkelig fa
milie. Det var Bernstorffs raad at stemme prins Carl til 
mildhed for Lassen. Jeg, som for 2 aar siden selv bidrog til, 
at L. erholdt et banklaan af 13.000 rdl., maatte tro, at han 
derved blev hjulpet, og i det mindste erklærede han mig den 
gang, at han da blev lykkelig og intet mer havde paa sit 
hjærte ved indskuddet i enkekassen for hans kone. Han stod 
ikke under min eller direktionens kontrol, men var af kongen 
paa Numsens forestilling udnævnt til øconomisk direktør. 
Det var vel en sottise, men derfor maa hr. Numsen være 
ansvarlig, thi han gjorde solo, ganske solo, for at ærgre og 
ydmyge mig og dække andre sottiser. Gid jeg kunde lade 
være at sende Dig dette vrøvl, men det skal bort, fordi Du 
maa vide, at jeg taler med Dig, naar Du er fraværende.«

Naar Warnstedt ved omtalen af sine sødskendes og sin 
egen heldige livsskæbne kalder sig hofchef og envoyé tager 
han forskud paa fremtiden, hans udnævnelse til dansk ge
sandt i Portugal kom /2 aar senere, og ceremonimestervær
digheden laa langt ude i fremtiden. Hans tilsyneladende
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brillante forfatning maa betegnes som et foster af hans fan
tasi. I virkeligheden var han meget daarlig stillet, han ejede 
intet, uden sin gæld. Han tumler med planer om at skaffe 
penge, følgende brev til Bülow giver et virkeligt billed af 
hans forfatning: »Kummer er en tro ledsager og en meget 
grusom modgift for søvn. I nat tænkte jeg mig det brev til 
grev Schimmelmann, hvoraf jeg er saa fri at sende D. Exe. 
kladden. Læs det, førend han taler med H. kgl. H. — jeg 
turde ej give mig tid at skrive det af.«

Kladden, løst nedkradset og fuld af rettelser, lyder: 
»Ligesaa sørgmodig jeg sidste Mandag forlod D. Exc.s hus, 
ligesaa lettet og oplivet forlod jeg om aftenen h. kgl. H. 
kronprinsens værelse. Om realisering af pension kunde h. k. 
h. intet udtale, derimod var han saa naadig at bevilge mig 
et forskud paa 12—1400 rdl. Jeg har saa ringe forventninger 
til fremtiden, at jeg maa bede om 1400. Naar nu dertil 
kommer mine uventede theaterudlæg og min caution kan 
jeg ikke hjælpes med mindre end 1600 rdl. Jeg beder D. E. 
indtrængende at gaa i forbøn for mig for denne sum. Hvem 
der er i nød forsøger alle midler for at redde sig. Jeg har 
kun kongens naade, derfor har jeg meddelt h. k. H. kron
prinsen hele min forlegenhed. Utaknemmelig vilde jeg være, 
hvis jeg underkendte velvillige løfter om hjælp, men jeg 
beder indtrængende om forskud, og da jeg ikke har grund 
at anføre for denne undtagelse fra reglen, saa føler jeg og
saa megen uro, som kun kan undskyldes med min forlegen
hed ved mangel paa resourcer. Da h. k. H. har lovet at 
drøfte sagen med D. Exe. saa tillader jeg mig at stille et 
forslag, hvis realisering kunde hjælpe min nød uden at be
virke noget tab for financerne, — thi at jeg selv skulde dø i 
den nærmeste fremtid er der ikke nogen begrundet formod
ning til at tro. Kunde ikke min militære pension — 250 
rdl. — realiseres for at skaffe mig de nødvendige 1600 rdl.
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Jeg har nydt denne pension uafhængig af min theaterstilling 
og kan gøre mig haab om at nyde den foreløbig. Men jeg 
sætter, at dette ikke er muligt, saa kunde jo i min fremtidige 
løn betales saa meget mindre, til de 1600 var betalt — og 
paa den maade var hele sagen at betragte som en handel, 
der gav mig udbytte. Jeg betror den til D. E.s godhed som 
et mulig middel til min frelse.« Den 12. December lægger 
en kgl. resolution en beroligende haand paa Warnstedts uro
lig bankende puls, — der tilkommer kammerherren et ham 
allemaadigst forundt forskud paa 1400 rdl. imod at afbetale 
samme med 400 rdl. aarlig. Efter at de værste pengesorger 
er bragt ud af verden, i det mindste for en tid, staar udnæv
nelsen til gesandt tilbage. Den lader vente paa sig og ner
vøsiteten melder sig atter, men en audiens hos kronprinsen 
har følgende udtalelse til Bülow tilfølge: »Da jeg første gang 
i vinter havde audiens hos h. kgl. H. opfyldte hans yttringer 
mig, uagtet de var haarde, med den fuldkomneste højag
telse. Min sidste audiens i Mandags har gjort mig til prin
sens hengivneste tjener. Jeg vil sætte min lyksalighed i at 
fortjene hans tillid. Jeg vil saa meget min forstand og kraft 
formaar vogte mig for at fejle, men fejler jeg i noget, vil 
jeg tillidsfuld selv sige ham min mangel. Siden denne for mig 
saa mærkelige dag er mit bøjede sind beroliget. Hvor elen
dig svag jeg er i at kunne oversætte hjærtets følelser i ord, 
det føler jeg ved denne lejlighed mer end nogensinde.« Den 
opblussende ængstelse læses af disse ord, skrevne en maaned 
senere: »Det ord cabale er for mig saa afskyeligt, at jeg 
næppe gider nævne end sige skrive det, men mig synes at 
spore, at jeg forfølges tavst af et saadant uhyre, som med 
chicane søger at ødelægge mig, om ikke livet, saa dog sinds- 
og sjælero.«

Den 1ste Febr. er sagen ordnet og kammerherren glider 
ind i hoffets kreds: »I stedet for at tilskrive grev Ahlefeldt,
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som virkelig var mig tungt, lod jeg hoffureren komme for 
at spørge ham om dagens indretning ved hoffet. Han sva
rede, at alt blev som sædvanlig, at han havde sin approberte 
liste paa gæsterne ved taflerne, og at han gjorde regning paa 
den fornøjelse at se mig. Jeg fandt mit navn paa listen, gik 
til kuren, komplimenterede kongens marschal, spiste ret godt, 
og i godt nabolav, skrabede som jeg skulde skrabe og teede 
mig iøvrigt, tror jeg, uden affectation som et hofmenneske, 
der har meget at afbede hos Gud, men lidt eller intet hos 
mennesker.« Vintermaanederne 1793 tilbragte Warnstedt i 
landlig ensomhed paa Frederiksdal, han boede sammen med 
tjenestefolkene i et værelse i kælderetagen, det var haabløst 
at forsøge at opvarme de store værelser og trappegangen i 
slottet, der var opført til sommerbolig, grevinde Schulin 
boede i København. »Jeg mærkede ret kulden igaar jeg gik 
indpakket op efter et landkort — skriver Warnstedt til 
søstrene — solen oplyste saa skønt værelserne og udsigten 
var saa forskellig fra min beskedne kælder. Paa engang 
raabte min Christian — det var da en forbandet kulde her 
er, herren maa sandelig gaa ned igen! Ja sygdom kommer 
springende, gaar krybende, — hvor ere vore, Dine og mine 
henfløjne 50 aar? — Tak for besøget i Søndags og for alt 
det velgørende, det bragte mig. Nedtrykt og daarlig var jeg 
den hele gaarsdag, vejret var bittert og fælt, stum var jeg 
for indtryk af enhver blid følelse. Hvor nøje forbindelse er 
der mellem sjæl og legem, hvor mærker jeg efter at have læst 
i Bonnet, hvormeget sanserne indvirke paa sindet og hvor 
fornødent det er at regere disse med fornuft. Alt det gode — 
slægt og venskabsforbindelser, min glade fremtidsudsigt — 
laa i tydelig grundtegning for min indbildning, men min 
malaise tillod mig ikke at finde mindste skønne forme at 
pynte tegningen med. Da jeg var ganske ene syntes jeg først 
at faa mod til at tage fat paa en ubehagelig tyk pakke pa-



125

pirer. Tænk Dig hvorledes et anstændigt menneske med god 
lugtesans maa være tilmode, naar han dømmes til at staa 
en hel time mod færden af et aadsel, saaledes var jeg tilmode 
ved pakken. Jeg forivrer mig nu til at faa ende paa arbej
det, som væsentligst bestaar i at sortere. Naar dette er sket 
og det groveste brændt, mener jeg det sorterede siden kan 
faa sin endelige dom. — Jeg er overmaade glad her og tæn
ker: gid denne stilling var maalet for alle dine ønsker, og 
gid du nu ikke atter snart skulde betræde den store verdens 
skueplads. Jeg begynder alt at grue for igen at betræde den, 
hvor næsten alt er tant og hvor det ikke er tilladt at nyde 
naturen eller være naturlig. Jeg har i 14 lange bitre aar 
maattet handle og vandle med skuespillere, fordi det blev 
mit af gud beskikkede, ikke paa nogen maade søgte kald. Et 
slemt folk at omgaas, men disse actører har dog det for
trinlige for verdens actører, at hine bære skiltet af deres 
væsen uden paa, disse derimod skjule deres under det mest 
glimrende og forføriske yderlige, mene at være bedre, men 
er meget værre just for dette skjul. Jeg har overflødighed 
af gode ting her, Bay overrasker mig for ofte med gode 
sager, jeg ønsker altid at kunne dele det gode med andre, 
igaar trakterte hun mig med en nydelig lavet boeuf à la 
mode og macaroni og en sagosuppe, idag faar jeg min vilje 
og spiser kaal med folkene. Jeg ved af egen erfaring hvad 
det vil sige at være for god, alt hvad jeg ejer synes mig at 
tilhøre dem, jeg ynder, derfor har jeg aldrig forstaaet at 
samle eller holde paa det samlede. Fritz er den herligste 
blanding af det bedste af vore forældre, Louise er vor fader 
mest lig og har næsten intet af mor uden hendes hastighed. 
Du og jeg hælde mest til at ligne moder. — Schwartz spør
ger i et brev igaar, om Du vil give ham et brev med til Din 
veninde Wedel. Ved en subscription er han sat i stand til 
at rejse til England, og da han ved, Du er lieret med hende,
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beder han indstændig om Din empfehlung. Til manden faar 
han brev af grev Bernstorff, dersom Du for min skyld vilde 
gøre ham den glæde og selv levere ham det, saa befal Obel 
at tilsige ham, naar han kan hente brevet. Han skal rejse 
om nogle dage, og gør det mig ondt, om jeg ikke forinden 
skulde have ham at se. Han var altid en ærlig og tro mand, 
jeg stod meget ondt ud med ham.« Hen paa foraaret rejser 
Warnstedt ind til byen for at afvikle sine forretninger, sælge 
sit indbo og skaffe sig kontanter til den forestaaende rejse til 
Portugal; der blev kun anvist ham 1000 rdl. courant til eqvi- 
pering og rejse, de kunde hæves gennem huset Fabritius og 
Wewer. Han faar efterhaanden øjnene op for, at hans »bril
lante tilstand« kun existerer i hans indbildning, denne sen
delse til et hof og land i en af Evropas yderkanter, genbo 
til de nordafrikanske sørøverstater, kunde for ham, der var 
fattig og i gæld, meget let blive en straf og føre til en kata
strofe. »Tak for hvert ord og tanke for at opmuntre mig — 
skriver han fra byen til søsteren i Frederiksdal —, daglig at 
overskue min nye brillante tilstand, mer og mer at overtydes 
om den sandhed, at min debut i den saa brillante cariere 
vil blive meget begrænset hvad husholdningen angaar, og 
derved følende, at den offentlige agtelse eller ringeagt ganske 
forholder sig til debuten. Ej at have nogen reel resource, 
hvormed jeg kunde skaffe mig paa en gang frigivet for en 
30 aar forviklet forbindelse. Med den brændende lyst til at 
ville alt, hvad der er ret og klogt, i handel og vandel og til
lige føle følgerne af ufuldkommen opdragelse og den deraf 
flydende mangel paa grundprinciper; med bitter og kostbar 
erfaring at have faaet en slags kundskab om verden en gros 
og en detail og deraf at vide, hvor tungt det er at leve og 
handle i samme. I mit 50. aar at forlade et hof og en stad, 
hvor alting var smaaligt tracasseri for i den alder at træde 
ind paa verdens store theatre for at beskue og lade sig be-
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skue. At gøre dette skridt med udsigt til næringssorger, at 
erfare hver time, at ilde forstaaet, ja vel barnagtig godtroen
hed og ridicul lyst til hjælpsomhed for mange uværdige er 
ene skyld i min beknebne tilstand. At jeg for mit gode hjærte 
belees og min, efter mit begreb kloge conduite holdes for 
farlig og intrigant etc. — etc. — Læg dertil, at jeg formenes 
den glæde at løbe hen til Dig og Louise, saa vil Du let kunde 
gøre Dig rede for min stemning.«

Det sidste baand, som bandt Warnstedt til den by, hvor 
hans manddomsarbejde var gjort, hans hjem skulde nu lø
ses. Den 1. Juli og følgende dage skulde auktionen finde 
sted, og der var meget at ordne. Paa dette tidspunkt var det, 
at han knyttede den 28 aarige skuespiller Jørgen Frydendahl 
til sig, han havde forladt scenen i April og var nu hos Warn
stedt. »Nu sætter jeg mig hen at skrive katalog og kan ikke 
engang taale, at Fryd bliver hos mig. Jeg løber og tumler 
fra 4—5 om morgenen til ud paa natten, har megen og god 
hjælp af Fryd og en anden, som jeg betaler, og dog batter 
det ej noget. Tusind sager er tilbage, der fattes mig mangt, 
og meget det, Du formoder — penge. Noget godt har jeg 
at sige, ved audiensen kom Bemstorff hen til mig og sagde 
af sig selv: »ich trage morgen auf die 2000 rdl. reisegeld 
an, ich vermuthe, dasz es Ihnen in dieser zeit conveniert.« 
Det lettede mit hjerte, jeg vilde bede derom, og han fore
kom mig. Geheimraad Bülow har i hele denne uge været 
syg af galdefeber, men ingen af herskaberne lader spørge 
til ham. Rygtet siger, at han skal have modtaget mange 
breve fra Holm i det Brabrandske complot, som han har 
skjult for prinsen. Jeg holder ham i mit hjerte for incapabel 
til at have gjort noget ondt. Maaske har hans altfor store 
forsigtighed ledt ham til uforsigtighed. Mit hjærte ønsker, 
at han maa findes ligesaa uskyldig som jeg var det i fjor, 
da man paastod, at jeg havde erholdt 20.000 rdl. af Lassens
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deficit. Lykkelig de, der leve fjernt fra hoffet! Jeg var hos 
Tetens idag for at takke for mangt et godt raad. Jeg sagde, 
de skulde være velkomne hos Dig, naar de uden ceremoni 
vilde komme en dag for at nyde stedet. De nævnte Onsdag 
i næste uge, var det ikke en lejlighed at bede Schultz og 
kone, men saa ingen mer — tilgiv, at jeg saaledes disponerer 
over Dig og Dit bord. Bortgangen fra mine kære søskende 
vil blive det tungeste for mit hjærte, begyndelsen i min nye 
vej vil geleides af megen kummer. Men den gud, som saa 
ubegribeligt har draget os frem for lyset og ligesom i os 
villet lønne vore forfædres lidelser, vil ikke unddrage os sin 
forsorg. Jeg stoler ogsaa paa eders gode forbønner, thi jeg 
har stedse den simple bonde tro, at den godes og retfærdiges 
bøn formaar meget. Kl. er nu 4, solen stiger just i dette 
nu ind i min stue, jeg faar en lang dag, men for kort til alt 
det, jeg har at udrette. Til Bernstorff maa jeg absolut imor- 
gen og til Schimmelmann, én sten har jeg faaet fra hjærtet, 
nemlig min afsked fra hoffet, som i al betragtning var meget 
tilfredsstillende. Procurator, auktions og vurderingstur, en 
jøde med en forfalden vexel, som skal betales i middags
stunden og tusind andre sysler.« Paa den tid opholdt Zü- 
richer-præsten Lavater sig i Danmark. Han var en meget 
kendt mand, og hans mystisk religiøse værker læstes af 
mange mennesker. Dog var det særlig hans lære, at menne
skets karakter og tænkemaade afspejlede sig i ansigtstræk
kene, der gjorde ham populær. Han var indbudt af en 
kreds af adelige familier og opholdt sig dels paa godserne 
dels i København. Warnstedt havde flere gange været sam
men med Lavater, som synes at have fundet særlig behag i 
kammerherrens ydre. De vekslede venskabsgaver, og om 
Lavaters afrejse, som Warnstedt overværede, skriver han: 
»Lavaters godhed mod mig opvakte kendelig misundelse hos 
forskellige folk. Jeg gør ham idag en present og vinder jeg
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nu ikke ganske grevinde Bemstorffs naade, er det paa min 
ære ikke min skyld, galant er jeg uagtet galanteriet kun 
koster 4 rdl. »Alles was Warnstedt heiss bleibt tief in mei
ner brust« var de ord, hvormed han steg i vognen i en stor 
skare disciple — og tilkastede mig — alene mig — 100 
fingerkys — kanske var det hele haandkys.«

Mod kontant betaling til prokurator Aabye Bredgade 
199 lod saa kammerherren Mandag d. 1. Juli kl. 9 paa det 
kgl. pallads bag slottet (3: Prinsens palæ) ved auktion bort
sælge guld, sølv, møbler, bøger i forskellige sprog og viden
skaber, samt en god mahognikaret. Paa smaa sedler ned
skriver han, som en feltherre, der følger slagets gang, sine 
stemninger. »Ak hvor elendigt klager ikke mit tøj, jeg ynkes 
ret over at være vidne dertil, at man ikke byder 4de eller 5te 
parten af det, det koster mig. Det store forte-piano er solgt 
for 47 rdl., mine stole for 4 à 5 rdl. stykket, spisebordene 
for 8 rdl. for fint guld kun 8 rdl. loddet, det er grædeligt. 
Disse nette smaa olje og edike glas, som har hver kostet 14 
rdl. hos Abrh. Moses, har jeg ladet købe for Dig til 5 rdl. 
Kanske fortryder det Dig, men køb dem, fordi de ere saa 
meget kønne. Jeg raader Dig til at tage vognen, der er 
mange libhavere bl. a. Fabritius, jeg havde tænkt 200 rdl., 
aldrig er den forekommet mig saa net, som nu, jeg skal sælge 
den. Hvor er vi dog svage og underlige! Min ambition er 
før jeg gaar ud af det timelige lidt efter lidt at betale min 
gæld til mine søskende, jeg ved nøje, hvad jeg skylder Fritz 
og Dig, men med Louise kan jeg absolut intet regnskab føre. 
For mit hele porcellæn service 56 rdl. Alt gives bort, er borte 
og her sidder jeg og savner alt. Jeg skammer mig for at 
klynke, men jeg tænker til idag paa jer to. Tak for tilladel
sen til at bebo Dine værelser et par dage. Gid jeg bare var 
herfra, undertrykt ambition og sorg er bitter at døje. Fru 
Kalkreuths tjener købte »Minerva« for 14 rdl., skulde gaa
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til 30. Mine bøger er bortslengt. Antikeme blev ikke solgte. 
Man vilde have dem for intet, og saa vil jeg hellere fortjene 
tak med dem.« — Igaar (10. Juli) fik jeg da min auktions 
afregning og har sandelig den billigste aarsag at være til
freds med den ærlige mand Aabye, som bestyrede samme, 
og med alle de folk, jeg færdes med. Enhver føjer sig efter 
min vilje og hvor jeg tager afsked sporer jeg næsten overalt 
megen cordial godhed. Dette trøster mig mangfoldig og be
viser atter, at ens fjender og misundere som oftest meer 
gavner end skader. NB den uskyldig forfulgte, og det tror 
jeg at være, — ikke i henseende til forstand, men sandelig 
hvad forsæt og vilje angaar. Hvor det klemmer mig om 
hjertet at skulle være her og ikke om jer, I mig saa inderlig 
kære søstre. Jeg faar en holstens vogn til laans af Jochum 
Larsen, og med den agter jeg at ville bort fra Frederiksdal, 
thi byen skal ikke faa mit sidste ømhedssuk.« Der var nu 
intet, der bandt Warnstedt til hovedstaden, »jeg er saa gru
somt bedraget af andre, at jeg næsten selv bliver bedrager 
og maa sælge alt,« udbryder han.

Den 29. April var der ved Hof- og Stadsretten afsagt dom 
over hans tidligere saa betroede hjælper, justitsraad Lassen. 
Han dømtes til at betale det kgl. theaters kasse 18.574 rdl. 
81/2 sk. med renter. I mangel af betaling indsættes han til 
arbejde i jærn i Københavns fæstning indtil han betaler 
eller dør.

Den 15. August forlod kammerherre Warnstedt ledsaget 
af Frydendahl og en tjener sit elskede Frederiksdal. Han 
beskriver afskeden og de følelser, der fyldte ham, saaledes: 
»stedse er den hele scene mig saa levende, at jeg føler 15de 
Augusts eftermiddags luft og al den tunge kval mit hjærte 
fyldtes af, da jeg sidste gang saa, hørte og omfavnede mine 
kære søstre. I denne scene staa I stedse for mine tanker: jeg 
nærmede mig Dig, min Louise, med al den styrke, jeg kunde
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samle, tog Din haand i min, kyssede den og Din mund, som 
Du den gang gav pris, kanske fordi Dit hjærte sagde Dig, 
det var den sidste og lod Dig staa med FrydendahL Nu gik 
jeg en gang op og ned i salen for at synke mine taarer, nær
mede mig Dig, min Sofie, — o hvor ængstet jeg var ved at 
tage Din haand, ved at kysse Dig, at det fine, skarpe blik 
skulde blive var, hvor kummerfuld jeg maatte rive mig bort 
fra saa elskede søstre. Tanken alene, at I kunde være tu
sindedelen saa beklemte i en eneste bitter nagende smerte, 
som jeg var det, og for min skyld, martrede mig grusomt, 
vilde knuse mit bryst, knuse taarekilden — saaledes som den 
nu gør det! Jeg løb til møllen, alt stod færdig og husets folk 
samlede i gaarden. Næppe kunde jeg frembringe de ord: 
hent Frydendahl, idet jeg omfavnede mad. Gaiberg og bør
nene. Jeg sprang paa vognen, hvor jeg saa hen mødte jeg 
røde øjne, næppe turde jeg se over til haven. Man siger, at 
de sidste objecter, som forekom et døende dyr, findes tegnet 
paa det inderste af øjet, var jeg død, havde man i mit øje 
fundet alt, hvad lever og aander paa Frederiksdal. Jeg vilde 
sige noget, men kunde ikke, aldrig var jeg før saa tør i min 
hals. Sorg og beklemmelse holdt den tørre tunge til ganen, 
jeg havde med glæde givet en rigsdaler for et par sure kirse
bær. Jeg bad Lars køre. Ingen af os mælede et ord, førend 
vi henimod kongevejen blev København og Frederiksberg 
var. Frydendahl gættede min tanke og talte som ud af min 
sjæl: lad os beholde erindringen om Frederiksdal saa længe 
vi kan. I Roskilde kro bedede Lars og jeg gik mod Ros
kilde næsten ^4 af vejen — langt efter mig Frydendahl.«

Og fra Roskildes gamle gæstgivergaard »Prinsen« skrev 
da Warnstedt om aftenen d. 15. Aug. 1793 afskedsbrevet 
til de søstre, som han først skulde gense 12 aar senere, naar 
saa meget var forandret. Hans fristed i medgang og mod
gangstider, hans elysium, det skønne Frederiksdal blev nu 
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kun hans tanke- og drømmeslot, hvortil han søgte, naar nu
tid og fremtid syntes ham altfor truende.

»Her sidder jeg da i Roskilde beklemt og saa dybt bøjet, 
at end ikke et ord kan komme over mine læber af frygt for 
at ledsage det med en strøm af taarer, og jeg vil være man
dig men hvor lidt kan man det ved at rives fra sin slægt. 
Du Louise, Du Sophie, I var mig altid ubeskrivelig kære, 
endda naar jeg mest trængte til al jeres overbærelse, — men 
nu jeg maatte rive mig fra jer, nu følte jeg det i sin fulde 
bitre styrke, at jeg sandelig aldrig vil kunde leve rolig og 
ret glad langt fra jer. Vi er saa nøje forbundne ved sind, 
hjerte — lidelser. Jeg kunde intet sige jer af det, mit hjerte 
var fyldt med, men jeg kan mindre skrive. Alt mange 
dage stod hjærtet mig i halsen, som man siger, og vilde for
lade mig, naar jeg tænkte tanken: nu skal Du fra dem, idag 
blev tanken kummer, sorg og endelig smerte, som hvert øje
blik vilde kvæle mig. Stakkels Frydendahl gør sig megen 
umage for at distrahere mig, jeg maatte bede ham intet at 
sige mig, og vi kom hertil uden at spilde en stavelse. Jeg 
gik til den gode, jer saa hjertelig elskende fru Preusen, men 
ogsaa der fulgte og beholdt jeg min dybe kummer. Gud 
vil lindre min sorg, det ved jeg, men altid vil det nage mig 
med stor kval, at jeg er langt fra Dig Louise, Sophie og 
Sigis. Gud den almægtige beskytte, ledsage og velsigne jer 
alle! Jeres forgrædte og sørgende Hans. — Hils alle jere 
gode folk, de gode mennesker gjorde mig det ret tungt, hils 
dem fra os alle tre. Fryd, kom med et brev til Sigis, som 
han elsker. Han er saa ubeskrivelig taknemmelig og hans 
lovtale over jer gav ham ret at tale, han interreserte mig 
dermed, og med hans store omhyggelighed for mig, mer end 
nogensinde. Ogsaa Christian kysser jere hænder, jeg har til 
min trøst gode mennesker om mig, som jeg vil gøre alt det 
gode, jeg kan. Guds fred og velsignelse over jer evindelig! ! !«



IV. VANDREAAR.

Det slesvigske gods Løitmark ved Sliens udløb i Øster
søen ligeoverfor den lille by Cappeln, var maalet for kam
merherrens rejse. En samtidig forfatter siger: dette gods 
har den smukkeste beliggenhed, som naturen kan danne og 
tillige noget ejendommeligt. Slottet ligger midt paa en høj, 
lang terasse langs Slien, en henrivende promenadegang. 
Husets indre var smukt med malerier og kobberstik, hist og 
her var malet fyndsprog. Den store have var bekendt for 
sin rigdom paa sjældne træer — endnu findes som minde 
om svunden pragt rester af en pragtfuld lindeallé og tomten 
af en tepavillon paa en høj brink med udsigt over floden 
og byen. Godset ejedes af enkemajorinde v. Dewitz og en 
udstrakt gæstfrihed havde gennem en aarrække samlet 
mange besøgende. Grevinde Sybille Reventlow berømmer 
det behageligt ubundne liv, der føres, nogle spaserer, andre 
kører eller sejler. Foretrækker man bogen eller spil staar det 
én frit. Udsigten fra værelserne er henrivende smuk især 
over floden med de mange fartøjer. Majorindens broder
datter Johanne Frederikke Rumohr var gift med Warnstedts 
yngre broder jægermester Frederik W., hun var arving til 
Løitmark, da majorinden var barnløs, og familien Warn
stedt — der var ni børn — opholdt sig derfor ofte og længe 
paa godset.

»Det er ubegribeligt, hvorledes tiden henglider her min
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bedste Louise,« skriver Warnstedt, »med besøg, pligtatten- 
tioner, børneleg o. s. v., jeg nødes herefter at bruge natten, 
nogle ord maa jeg dog sende jer inderlig kære søstre, som 
saa tit omsværmes af min aand. Jeg er virkelig saa lykkelig 
her, som man kan tænke sig det, især da det lader som om 
min nærværelse fomøjer dem alle og i det hele har udbredt 
mere liv og kvalt megen stivhed. Men jeg savner jer, jeg 
savner egnen, jeg i saa mange aar havde bundet mig til, jeg 
savner folket, luften, vandet — og sproget, det eneste, jeg 
nogenledes kan udtrykke mit hjærtes fornemmelser i. O, jeg 
savner mange, mange ting, som jeg mest føler, naar tanken, 
som i dette nu, paafalder mit sind, at kanske savnet er for 
stedse. Se, hvor jeg henfalder til min gamle snak. — Jeg 
vilde med disse ord kun bede Dig huske té og sukker til fru 
Dewitz, og bede Wewer betale skipper Schrøder 8 rdl. for 
at bringe Jochum Larsens vogn hjem. D’hrr. Capler er 
meget høflige, men de lade dem dyrt betale hvert ord, de 
sige, hvilket jeg har forsøgt, da jeg for 14 dg.s miserabel kost 
og logis for Frydendahl har maattet betale 17 rdl. Nu har 
jeg faaet ham ind hos skikkelige borgerfolk, hvor han for 
det første maa blive. Mer om ham, naar jeg faar lidt puste
rum, jeg forsikrer Dig, at jeg af og til inderlig længes efter 
ro. Efterskrift. Heibergs grønne subscriptionsplan blev mig 
presenteret i Nyborg af postmesteren, som havde mange til 
distribution. Man sagde mig, at dette onde skrift først circu- 
lerede gennem hele landet, førend det kom ud i Kjøben
havn. Jeg vilde skamme mig for mig selv om noget saadan 
kunde glæde mig.« Hen paa efteraaret forlod familien Løit- 
mark for at flytte ind til Slesvig by. »Ak idag indpakkes 
stærkt for at forlade dette rolige sted og for at gaa til et 
sladderhul fuld af hof-stolt adel — prakkere med baand 
— forfængelige stoddere etc. — med ét ord til en by, hvori 
der er allehaande — concert — comedie — assemblé —
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cercle — stads — trang — smil — snak — decent uanstæn
dighed, uanstændig décence etc. og alt det djævelskab, som 
Jacobinisme (jeg bruger dette ord for første gang) under 
million skikkelser har ført ind i den skønne verden fra synde
faldet og vil vedblive at udøve under million skikkelser til 
dommedag. Hvor kan det ønske stundom blive stærkt i et 
følsomt hjærte, at se sig paa hin side af det timelige for at 
komme evigt fra det vrøvl, vi omgives af. Allerede for 25 
aar siden lærte jeg at kende det forfængelige i næsten alle 
menneskelige foretagender, og alt da blev beskeden og brag
fri ro maalet for mine ønsker. Hvad jeg gjorde hidtil i tum
melen, hvor urimeligt det kunde synes, sigtede dertil. Vi 
kende saa lidt de rigtigste midler, der føre os til vort maal, 
andres og vore lidenskaber bringer os let og hastigt fra sta
dig gang, og geraade vi først paa en affodsti, for ikke at 
sige afvej — saa gud hjælpe os! man hildes i krattet, for
vildes i ørkenen og bliver endelig et rov for udyr, der bære 
guds billed. Aldrig var jeg paa bedre vej til at naa maalet 
end nu, men jeg har gæld, maa gøre mere og er 50 aar 
gammel. Naar skal da haabet opfyldes? ak, ventelig først 
naar medlidenhed bliver det sidste indtryk, man kan foran
ledige. — Jeg kan ikke som andre tage pennen i haanden 
og lade hovedet diktere, hjertet og mit indre jeg kommer 
med i spillet. Jeg ængstes ved tanken, at mine »myggeben«, 
som Du kalder min skrift, kunde støde an mod tredje mands 
smilebaand (er han end min broder). Du kan slet ikke fore
stille Dig, hvor nedtrykt jeg var ved tanken, at man kunde 
ville have mig til theateret igen. Jeg var da kommen til jer 
igen, men hvordan? som ulykkelig misdæder, der gaar sin 
død imøde! kunde Du begribe de lidelser, jeg har udstaaet 
i den plads, — Du vilde sige, at jeg havde haft guds store 
hjælp til understøttelse for ikke rent at fortæres.«

Det havde været en stor skuffelse for Warnstedt, at der
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kun blev tildelt ham 1000 rdl. til rejse og eqvipering. Gen
nem den danske generalkonsul Wulf i London havde han 
sendt to breve til legationssecretæren Georg Kaas i Lissabon, 
hvori han aabent fremsatte sin øconomiske tilstand og bad 
om meddelelser angaaende husets indretning og hvad en 
billig husførelse kunde koste, han frygter, at opholdet i Lissa
bon skulde føre til kniberi og blive ret kummerligt. Samtidig 
beder han eczel. Bernstorff udvirke, at hans orlov fra ge
sandtposten maa blive forlænget det mest mulige. Hans ind
tægt er gagen 6000 rdl. aarlig, deraf maa han lønne lega
tionssecretæren, indtil han selv kan overtage stillingen.

Efter denne foreløbige ordning af sine forhold tager 
kammerherren del i de selskabelige glæder, som tilbyder sig 
og fortæller derom i et brev til sin søstersøn: Den 14. Jan. 
1794 drog jeg til Kiel — til omslaget efter min broders 
ønske i det styggeste vejr og ad de ynkeligste veje. Jeg an
kom kl. 6*4 om aftenen og fandt et meget anstændigt væ
relse hos en glarmester i Perlstrasse, men da min broder og 
hele byen — den adelige del — var i assemblé og det var 
for sent at gøre toilette, saa spankulerte jeg hid og did ind
til mit værelse blev varmt og ordnet efter min maade og 
faldt lykkeligvis ned paa Potenzas familje. Det blev ogsaa 
min, saa kære vare de mig for den ærlige faders skyld. Jeg 
var usigelig kærkommen og hvad der inderlig glædede mig 
var at finde dem lykkelige og glade. De snakkede alle dansk 
— undtagen den gamle mama — som bidrog meget til min 
glæde, men da enhver af dem var meget for at høre sig selv 
og ikke vilde vige for nogen anden, saa istemte de alle 4 et 
saa forfærdeligt vræl, at jeg ikke kan udtrykke det uden med 
fortis-sis-sis-sis-imo, min stemme var en professors i veltalen
hed, og de andres italienske theater trompeter. Jeg kunde 
ikke engang faa min compliment fra faderen anbragt, langt- 
mindre fortælle noget. Det var vist i Kiel, at salig Geert
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Westfaler lærte at tale saa meget og saa flydende. Jeg kan 
ellers godt forklare mig, hvorledes man let kan blive vel
talende og klog her. De bog- og stuelærde spekulere og tale 
meget om at faa verden til at danse efter deres pibe, dette 
folkefærd er af natur hidsig og tage daglig ind at svede paa, 
heraf følger, at de transpirere, saa de skulde ske al landsens 
ulykke. Den meget tørre Kiel’ske atmosfære opfyldes græsse
lig med disse dunster, som enhver, bon gré ou malgré, maa 
indsuge, og dette gør at Kiel er og maa være det bekvem
meste sted for at frembringe de bedste Herman v. Bremen- 
felder og de dueligste Geert Westfalere — qvod-erat de
monstrandum. Thi tjenestepiger, gaardskarl haarskæren tale 
her politik og verdens klogskab mir nix dir nix. Der anven
des meget paa Kieler universitetet, men ikke rigtigt, paastaa 
nogle. Der siges, lærdommen er ikke rigtig inddelt, 5 pro
fessorer i medicinen er for meget for 7 medie, candidater, 
saa meget mere som der hverken findes sygehus eller hospi
tal. Der haves ingen professor i mathematik, naar nogen 
candidat melder sig til examen antages han med: wir glau
ben, dass sie vollkommen unterrichtet sind!

Jeg var glad ved min ensomhed den første aften, at rejse 
7 mil i Holsten paa én dag er ikke spøg ! Saa blev jeg slæbt 
om i visiter hos nogle matadorer, middagen spiste jeg efter 
tilsigelse i galla hos den tjenstfærdige Hr. v. Qvalen, denne 
besynderlige mands karakter fortjener en særlig tilføjelse. 
Hans umættelige lyst til at blande sig i alle ting har gjort 
ham til bagatellier: han er leje- og sælgekone, han er maître 
d’hôtel og de cuisine for hele egnen, han ved, hvad der pas
ser sig og ikke passer sig, han bringer onde og gode bud
skaber, han ved, hvorledes en høne skal ligge, vil fru Blom 
vide, om hun tør bede mig imorgen uden min visit, eller 
hvor egentlig det fornemste sted er ved et cirkelrundt bord 
— er han manden. Der var ingen damer uden værtinden;
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her blev talt privatinteresse, politik, bagvaskelse, ondskabs
fuldhed, dertil dygtig røget og endelig kort. Staldmester 
v. Wibel og jeg vandt hver 5 specier fra to herremænd, den 
ene var grædefærdig ved at skilles fra sine venner. Jeg kunde 
have spyttet h. højvelbaarenhed dem tilbage i ansigtet, det 
er tosset ikke at kunne forsvare sine penge ved godt og klogt 
spil, men det er lavt og gement ikke at kunne tabe paa nobel 
maade. Spillet blev afbrudt ved en etatsraad Lavetz’ an
komst. Han hviskede værten noget i øret, som kendelig for
færdede ham. Han stod op, bad selskabet om forladelse, gik, 
kom tilbage i lang pels, hat, stok, forsikrede hemmeligheds
fuldt, at en vigtig sag nødte ham at gaa. Kortene faldt os 
af hænderne, vi sad forstenede. Pludselig begyndte én: was 
kann es sein? sollte jemanden einlager zu befürchten ha
ben? for indqvartering var alle bange som for djævlen. Es 
muss was grosses sein, sagde en. Det kan vel ogsaa være 
etwas ganz kleines, tænkte jeg, som kendte manden fra den 
komiske side. Endelig kom v. Qvalen forpustet tilbage og 
fortalte i vigtig men tillige letsindig tone, at han havde haft 
den commission at fortælle d’hrr. Luckner, at guillotinen nu 
havde sat dem i besiddelse af deres hr. papas midler. Dette 
gav anledning til megen snak, som dog blev standset ved 
ankomsten af et fra middagen skaanet vildsvinehoved. Man 
kunde tydelig se paa værten, at han gæme vilde have, at det 
skulde lades urørt til senere brug, men aldrig har jeg haft 
større lyst til denne ret end den gang — og det tænkte de 
øvrige med, der blev kun benene og den forgyldte tryne til
bage!«

I Marts vender kammerherren tilbage til sin bopæl i 
byen Slesvig: min vaaning er skraas over for Fritz’s, henimod 
slottet, et spring, naar jeg er vel, et lille, men let kryb, naar 
jeg halter. Huset er usigelig elegant malet og møbleret, til 
gaden en stor sal paa 5 fag, paa hver side et kammer, jeg
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har det ene, Frydendahl det andet. Ulykken er, at al den 
stads koster mig 30 rdl. maanedlig. Min vært hedder Mjøl, 
har 7 vakre børn, der støjer frygteligt, og som igaar for 
fjerde gang har voldt ildebrand af bømestuen, som er under 
min. Ved en seddel fra min svigerinde erfarede jeg 12. Marts 
slottets brand i Kjøbenhavn. Det er ikke saa meget at undre 
sig over, som man skulde tro, naar man betænker med hvil
ken utrolig skødesløshed ilden dér behandledes og hvor lige
gyldig man i slottet stedse var ved liden og stor brand. Naar 
det brændte i et kammer, rørte naboen sig ikke, det var 
som om slottet aldrig kunde brænde. For mer end 30 aar 
siden stod gamle Nielsens værelse i mezzaninen i fuld brand. 
Jeg skulde tale med ham fra vor moder og fandt ham ikke 
hjemme. Jeg hørte det brage i stuen og saa ild gennem 
nøglehullet. En forbigaaende pige hentede tjenerne og nu 
fandt vi en stabel brænde bag ovnen i fuld flamme. Alle 
potter og vandballer blev tømte paa ilden, som jeg selv tredje 
eller fjerde slukkede, og jeg mindes som idag, at de forbi
gaaende ikke engang blev staaende for at se til. Den samme 
dorskhed har vel nu haft sted. Man har troet det var intet, 
den er brudt ud paa en tid, da alle var i bevægelse for at 
æde eller opvarte ved mad. — Jeg skal fortælle Dig, hvor
dan dagen gaar for mig. Jeg staar som altid tidlig op, men 
aldrig munter, fordi jeg aldrig kommer til sengs før kl. 1 
eller senere og dertil forædt og fordrukken, jeg nødes da 
til for »erholung« at skænke mig en time for at sunde mig. 
Nu er kl. 9, gaar jeg da ikke til fru Dewitz eller Fritz, kom
mer der bud efter mig — jeg maa jo betale med noget! I 
et par timer gaar jeg fra kammer til kammer, og naar jeg 
bryder af hedder det: »Wollen Sie schon gehen — Sie kom
men ja erst« — det er pinligt. Jeg giver efter. Træt og ked 
af snak kommer jeg hjem, men kun for at pynte mig til en 
diner, — at snakke med eller lære Fryd, lidt, læse en avis.
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Er man først paa et sted maa man holde ud til over mid
nat. Om eftermiddagen duer jeg til intet. Ved hoffet 3 g. 
om aftenen. Onsdag og Lørdag formiddag faar jeg lov at 
være hjemme for postens skyld, da er jeg udmattet af svir 
eller trykket af kummer. Utallige ting forstemme mit sind, 
de flyde af mangel paa det fornødne at komme til min post 
og begynde et nøjsomt liv. Jeg føler mig ydmyget over min 
uvidenhed i den kunst at kunne sno mig. Saaledes løber 
dage og uger uden at jeg faar lov til at tænke eller gøre 
noget alvorligt for mine ting. Var fru Dewitz her ikke 
kunde jeg endda finde ro, men hendes umættelige hunger 
efter opmærksomheder, hendes higen efter forgudelse ab
sorberer al tid for den, som omstændighederne nøde til at 
omgaas denne saa udbredt reputerte kone. Du siger, man 
skal have mod og ikke se det hele værre end det er, — det 
gør jeg ikke heller, men erindre, at mod og underkastelse 
er kun vore hypotheker, naar man behøver penge. Forstod 
jeg den kunst at finde paa noget, vilde jeg ikke forsage saa 
let, men den frygtsomme stemning, vi have faaet fra vug
gen af, vore ærlige forældres trange kaar forfølge os alle 
fire til graven. — Ved at tage et qvartals løn og de anviste 
1000 rdl. i lommen og gaaet bort mir nix dir nix, havde jeg 
nu kunnet sidde i Lissabon, men hvordan? Som en bedra
ger i mit fædreland, og Fama klipper sikkert ikke sine vin
ger af for min skyld. Et kraftgeni havde sat sig ud over dette, 
men saa har han ikke haft en Ingeborg Marie til moder.« 

Sommerens første del tilbragte Warnstedt paa Løitmark, 
hvor de ydre forhold, han levede under, stod i skærende 
modsætning til den uro og ængstelse, som hans daarlige 
økonomiske stilling skabte i hans indre: Jeg nyder disse 
glade timer med Fritz, hans kone og gode børn, Louise, den 
kære, skøn om Du vil for liebhavere, vittige, fine insinuante, 
gode, fromme, aabne og, naar være skal, forborgne. Hanne
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den ret kønne, men intet stort betydende, ikke interesseren
de. Wilhelm, den gode, fromme lidt fremmede dreng, som 
ingen ret bryder sig om, Lotte, en fin ædelsten, som en 
skønne dag vil funkle i fuld glans forudsat, at den nye gu
vernante gør sit bedste, og at moderen ikke taber hende 
af syne. Fru Dewitz kan ikke fordrage hende, men det er 
netop det gode ved det! Agnes blondine med sorte øjne, 
nydelig, naiv lignende i karakter, figur sanselighed den æld
ste søster, elsker med lidenskab alle i almindelighed paa en 
tid lang, ingen for stedse. Lotte er 8 aar, det er en lille Ras
mus med store ben i sin lille opstoppernæse.

Under os er de to gamle damer lidt haarde at gaa paa. 
Saa megen egoisteri, saa umaadelig grad af aandeligt hov
mod, saa store pretentioner saa liden uegennyttig høflighed 
og godhed mod andre, saa bitter stræng mod andre og saa 
sukkermild for sin egen fejl, det er haardt at omgaas til 
daglig og ej tabe humøret, men vedligeholde et roligt ud
vortes midt under indvortes krænkelser. Kære Louise, paa 
min optegnelse til vor gode Wewer findes en udgiftspost 
36 rigsdaler at betale til Dig, jeg hverken har sagt eller kan 
endnu sige Dig hvortil denne udgift er bestemt, men er
fare det skal Du. Vær saa god at lade Dig betale 9 rdl. 
mod qvittering. Fly dem saa til Obel, saa betaler han dem, 
hvor de henhører. Du gør Dig kanske underlige tanker om 
dette hemmelighedsfulde, men gør Dig ingen onde, det er 
en hellig gæld, jeg betaler og som ej skal blive Dig for
borgen. Frydendahl hilser Dig! uagtet han har det ædleste 
og ophøjeste hjærte, kan jeg ikke sympatisere med ham, 
han er fantastisk jacobiner — sværmer! Jeg ser ham ikke 
saa ofte, hverken han eller jeg holder af at være til byrde, 
men han bedes hver dag og i Capeln rives man om ham, 
fordi han holder sig ordentlig og ikke har en eneste theater 
nykke. Hans conduite er meget god og gør mig glæde. Give
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gud jeg kunde gøre noget for hans lykke! Jeg skrev til grev 
Bemstorff for at gøre ham helt bekendt med min tilstand 
og tænkemaade om min gæld, for at han ikke skulde tro, 
jeg stod mig vel eller uden sorg kunde tiltræde min rejse. 
Afbetalingen paa min gæld maa nu standse, og for at ikke 
nogen skal klage vil jeg ved Aaby lade mine kreditorer 
sige, at de i 1 eller 2 aar intet kunne vente afbetalt, men 
jeg vil betale 5% renter til jeg igen kan begynde at af
drage, da jeg intet har uden min løn, og kongen — eller 
staten, som nu er mode at nævne regeringen — har ret at 
kræve, at jeg gør tjeneste for lønnen. I mit fædreland, hvor 
enhver kender mig kunde jeg endda faa hjælp, vel dyr og 
mere fordærvende end gavnende, nu hvor jeg begiver mig 
ud, hvor ingen kender mig, vil det blive svært at komme 
frem. Nu frygter jeg at komme et par kvartalers løn for 
kort og hvorledes disse skal indvindes er mig ubegribeligt. 
Jeg vil nu begynde med at tage til Hamburg og hvis jeg 
ikke fra finanskassen kan faa 1000 rdl. paa afbetaling i 
løbende aar, bliver der mig en meget mørk udsigt i sigte. 
Du lader som jeg handlede bedre, hvis jeg ifjor straks var 
gaaet til min post, men husk, at jeg d. 15de August forlod 
Frederiksdal med 275 rdl. danske penge, det er: papir, at 
jeg, som slet ikke kendte mit fædreland, vilde se mig lidt 
om paa hvert sted, dette og hvad jeg tabte i Hadersleben 
paa mine sedler kostede mig 100 rdl. Jeg maatte her paa 
Løitmark anskaffe mig adskillige nødvendige sager. Jeg 
maatte følge strømmen, gøre turer, vi behøvede alle 3 hver 
en klædning og noget til fødderne, og jeg kan ikke i mit 
fædreland knibe som i en lille by — eller hos Dig. Jeg slap 
ikke Kieler omslag med 130 rdl.«

I Løbet af nogle uger forværredes Warnstedts forhold i 
en saadan grad, at han d. 18. Juli nødes til at sende Bern
storf f følgende skildring fra Hamburg: »Min stilling er nu
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den allersørgeligste den kan blive. Jeg svinger mellem haa- 
bet om redning fra finanskassen, og hvis ej: offentlig be
skæmmelse. Den helligste pligt fordrer, at jeg redder min 
familie derfra — og ved egne kræfter kan jeg det ikke, 
mine søskende ejheller uden at skade dem selv. Min gode 
broder, som erfarede noget om min tilstand, laante det nød
vendigste, jeg tror hos fru Dewitz, for at jeg kunde kom
me — som fri mand — til Hamburg, thi jeg ønskede efter 
evne at opfylde Deres Exc’s befalinger og dels haabede jeg 
at blive hjulpen af grev Schulenburg. Dette haab er nu bri
stet og jeg sidder fast her som en fange. Min officielle stil
ling tvinger mig til at bo i et anstændigt, men dyrt, herberg. 
Jeg har kun én tjener og min garderobe er saaledes be
skaffen, at jeg ikke kan vise mig i den anstændig klædt, 
efter skik her i det mindste. Jeg besværger for den alvise 
gud, at min stilling hverken er bedre eller værre end be
skrevet — min kassebeholdning er 93 rdl. curant.«

Det er sandsynligt, at Warnstedts følelsesbetonede sind 
har drevet ham til at bruge vel stærke udtryk i dette brev. 
Saa meget er sikkert, at rejsen til Hamburg ikke kan siges 
at have karakteren af flugt. Kammerherrens podagra og 
de betydelige hæmoridal besværligheder (»den gyldne 
aare«), han led af, bevirkede, at han paa rejsen undersøgte 
det dengang kendte kursted Oldeslo, som havde en 3% 
kogsalt kilde og svovlslambade, han indrømmede det selv 
i det brev til Bemstorff, hvori han anerkender modtagelsen 
af den officielle skrivelse af 5. Juli 1794, som indeholdt hans 
formelle udnævnelse til gesandt, hans kreditiv og pas, — 
det var adresseret til Løitmark og var eftersendt. Finans- 
kassen formaaede kammerherren ikke at faa aabnet, trods 
de ret ynkelige bønner. »Min tilstand er ubestemt, jeg har 
intet svar faaet paa min mémoire« — skriver han til sin 
brodersøn. »Den gyldne aare tillader mig hverken at sidde
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eller ligge, dertil øjensvaghed og svulne ben. Jeg nyder den 
naade at gaa let over fra sorg til glæde«, skriver han i et 
af brevene fra Hamburg, og det er aabenbart denne naade, 
han kan takke for, at han hurtigt fandt sig til rette og at 
det aar, han tilbragte i Hamburg blev baade interessant og 
fornøjeligt. At der samtidig skete meget betydningsfulde be
givenheder, vil det følgende vise. Byen var præget af den 
uro og forvirring, som herskede i store dele af Evropa, den 
franske revolutions vældige flodbølge havde skyllet en mæng
de skibbrudne i land i Hamburg, de franske emigranter spil
lede en stor rolle, og deres tilstedeværelse gav anledning til 
gentagne ret betydelige optøjer, de revolutionære ideer hav
de især i Altona en mængde begejstrede tilhængere, den 
kaldtes »le foyer de rebellion«, og ved en begravelse i den 
katholske kirke dér, trængte pøblen frem, haanede den af
døde — en baron Binder — forhindrede præsten i at læse 
dødsmessen og jog den tilkaldte vagt paa flugt.

Kammerherren boede i hotel Stadt London, sine prin
cipper tro, søgte han — og fandt — de velrenomerede ste
der, og i sit komfortable værelse i dette smukt beliggende 
hotel spilles den følgende scene, som baade i henseende til 
iscenesættelse og udførelse er upaaklagelig. »Mit bord stod 
dækket ved vinduet. Jeg stod og spiste min suppe, tænkte 
paa mine søstre og saa ned paa Aisteren, hvorledes et par 
koner skyllede deres særker, og en gammel mand sine buk
ser. Ak, tænkte jeg, Du har ingen mage, datter eller god 
søster, som kan hjælpe Dig, og medens jeg tænkte saa nær
mede sig ham 2 stolte svaner, som han fodrede med brød 
af sin haand. Da jeg nu saa ned paa bordet efter min an
den ret var det superbe asparges, en hel tallerken fuld og 
en mægtig stor, skøn delikat røget fersk lax. Jeg ved intet, 
jeg hellere spiser, men for jeres, for Fritz’s, for mange ven
ners ja for Frydendahls skyld, lod jeg laxen urørt og tænkte:
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ingen ser, hvorledes Du kildrer Din gane, men disse kære 
ville alle fraraade Dig og derfor skal Du ikke smage den — 
og tænk, det er tredje dag i træk, jeg er bragt i samme fri
stelse, — ingen anden gæst faar denne delikatesse.« I grev 
og grevinde Schulenburgs hjem blev han gæstfrit modtaget 
og fandt hos dem megen hjælp og støtte, ligesom han dér 
gjorde bekendtskab med den rige og ansete hamburgske 
handelsstands spidser. »Gid Wewer kunde udtænke nogen 
handelsartikel, hvormed jeg kunde fortjene noget, det vilde 
baade more og gavne mig, og jeg hører, at mange ministre 
gør dette i Lissabon. Havde jeg f. ex. randerske hansker eller 
tønderske kniplinger el. sligt, kunde jeg baade bruge min 
Christian og Frydendahl, hvis jeg, for at undgaa snak og 
han theateret, resolverer at tage ham med. Jeg har i denne 
handelsstad faaet passion for handel, og hvis jeg turde, ka
stede jeg mig i nogle rige købmænds arme, de bære mig 
paa hænderne her i byen. Du kan ikke tro, hvor mange 
gode, oprigtige mennesker, jeg har truffet her, og de ville 
mit vel. Jeg gør mig det til pligt at sige dem, hvorledes det 
ongefær staar til med mig, det skaffer mig tillid, og det, 
at en Schuback, v. Schaven, en senator Riike og andre be
tydelige mænd ligefrem kappes om min gunst og offentlig 
viser mig deres, volder, at alle beder mig. Min simplicitet 
i adfærd og dragt min almindelige høflighed og den billige 
pris, jeg sætter paa andres mod mig, gavne mig meget og 
Schulenburgs sige, at det er en sjældenhed at blive saa
ledes optaget blandt de ægte Hamburgere, som jeg er det. 
Borgmester, raadformænd og millionærer kommer med de
res prægtige ekvipager for døren og føre mig til deres ven
ner i de yndige egne, og tit hænder det mig, at jeg maa 
stige af paa 3—4 steder for at være paa det femte. Over
alt er konerne i huset mine venner — et bevis paa godhed 
og tillid, v. Schaven er en fin, klog redelig og yderst reel

W. Ørbæk 10
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mand, men streng. Ham er om at gøre, at huset skal fort
sætte en blomstrende handel, og da han vidste, at Boden- 
hoffs sønner ikke synderlig duede og frygtede de vilde for
falde til selvraadighed, som rig dumhed ofte gør, vilde han 
umage sig for at skaffe dem en duelig mand, men da han 
hørte, de havde gode folk og saa af deres breve, at tingen 
gik godt, kom han til mig og glædede sig derover. Hele 
det rige Hamburger købmandsskab ærer denne mand, han 
og hans kompagnon Aberhoff ejer 5—6 millioner. Han ken
der og vejer alle vore købmænds sande værd, og ved ham 
erfarer jeg meget om vore danske købmænd, som jeg ikke 
før drømte om. Bl. a. ved jeg nu de Conincks tilstand saa 
nøje, at jeg godt begriber, baade hvorfor han solgte palæet, 
og hvorfor han gæme strax solgte Dronninggaard. Han 
holder det og for større lyde end Du tror, at Monod blev 
præst i København. Nogle i raadet her vil nærmere repu
bliken, andre mene, man bør være passiv, jeg raader dem, 
at give sig i dansk beskyttelse. Dersom sal. Herman v. Bre- 
menfelt kunde vaagne og hjælpe de kære landsmænd af 
dynen i halmen! de trøste sig meget med den erindring, at 
Catharina II var opdraget i Hamburg og hun nok hjælper 
i nød (o!). Dengang boede hun her i en hæslig gade, som 
hedder Kampen i et bindingsværks hus, som kaldes das 
häsliche haus, og jeg er forsikret om, at Hamburg den gang 
med ringeagt betragtede hende. Alt er beregning i verden. 
Ret et angenemt bekendtskab er de to gamle frk. Schilden, 
siden jeg saa ganske uhindret og dem til stor glæde frit 
kan løbe derhen og blive dér, kort eller længe. De og bro
deren ved ikke alt det gode, de vil vise mig, det er ellers 
et par underlige originaler. Den ældste har været forrykt, 
men er nu vel igen, hun spiller fem instrumenter saa tem
melig, men synger ganske afskyeligt, og det er dette hun 
mest dyrker til qval for hvem der hører hende. Den anden
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er nogle og 50 aar og sygelig, har klogskab og finhed, men 
tillige nogle skævheder, som kunde gøre hende ganske utaa- 
lelig, dersom man var forpligtiget til at leve længe med 
hende. Hun ræsonnerer som professor over alle skønne kun
ster, men spiller, maler og broderer, saa man kan blive 
angst og bange derfor. Forfængelig er hun ogsaa i høj maa
de, og da hun absolut kun hører sig selv, saa slipper jeg 
med ja og nej og staar mig ret vel derved. Min angst for 
theateret forsvandt endelig ved Hauchs udnævnelse og der
som det er sandt at Schwartz og Rosing er udnævnt til dag
lige bestyrere, maa Du tilstaa, at min dom ikke har været 
urigtig. Hvad jeg ellers erfarer fra København om embeds 
besættelser gør mig langt fra glad.

Hauch vil spille en rolle, mener jeg. Falden duer ikke 
til politimester, Brakel og Calmette duer ikke i disse tider, 
de fordærve prinsen med fræk smiger og vrange begreb. 
Man dømmer vel stedse godt om Bernstorff ? her tilbedes han, 
og nylig sagde man, at man i Frankrig vilde give ham plads 
i Pantheon. For megen agtelses yttring føder misundelse og 
lumsk forfølgelse, gud fri ham for begge. Mig gør han ube
skrivelig fortræd ved ej at expedere mig, hensigten med hans 
nølen er god, havde han sagt mig det for fire maaneder 
siden, var jeg vel ikke bleven i det dyre Hamburg, som ikke 
nøjes med 780 rdl. i 3 maaneder, — og jeg har ikke givet 
4 skilling til emigranter eller omløbere.«

Kammerherrens forhold blev trods den rolige og smi
lende overflade for hver dag, der gik, mere og mere for
tvivlede. Der var nu næsten gaaet to aar siden udnævnel
sen til dansk gesandt i Portugal, man havde opfyldt hans 
ønske om at udsætte afrejsen, men var døv for hans bønner 
om hjælp og blind for hensigten med hans rejsen fra sted 
til andet. Gagen — de 6000 rdl. — fik han vel med de 
afkortelser, der nu en gang skulde finde sted, afdrag og 
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løn til legationssekretæren, Hamburg var en dyr by og han 
sad dér, med Frydendahl og en tjener, paa et dyrt hotel 
med en del extraudgifter. Han hører fortælle, at boligen i 
Lissabon er prægtig, i muren, som omgiver den er nicher 
med helgener, nederst stald og remise, i anden etage 4—5 
store værelser med balconer, saa 4—5 smaa til sekretær og 
tjener, haven ligger paa en stigende klippe, øverst oppe stø
dende til to klosterhaver, i haven ligger kapellet, hvor me
nigheden samles hver Søndag. Jeg længes efter besiddelsen, 
skriver kammerherren, men kun penge, dem han ikke har, 
kan tilfredsstille hans længsel, og det er under trykket af 
den utilfredsstillede længsel, at den korte omtale af frk. v. 
Schilden fremkommer. Stykkevis og nølende kommer der 
bemærkninger og henkastede yttringer, indtil han i October 
rykker ud med en virkelig nyhed: gjorde jeg mig ikke en 
samvittighed af at opholde jer med min lille historie, havde 
I idag intet brev faaet. Men førend jeg skriver et ord der
om, kræver jeg som hellig pligt, at I intet levende menne
ske, hverken Wewer eller nogen anden, aabenbarer et eneste 
ord, og da jeg ikke vil tro, at I direkte eller indirekte vil 
krænke mit hjærte og tilintetgøre min salighed, saa vil jeg 
i Guds navn og i fuld tillid til jeres diskretion sige den for 
mig højst interessante og beroligende sag, nemlig at en per
son af mit kendskab har paatrængt mig, kan jeg næsten 
sige 1000 rdl. i Guld mod 5 p. c. og paa liv rente uden 
anden sikkerhed end mit liv. Hvad mer er, saa vil det mu
ligvis dependere af mig, om jeg nogle aar i rad vil mod
tage saadanne kapitaler. Hvorledes alt dette er kommen 
kan jeg iaften umulig sige mere om, sikkert med næste 
post. Nu kan mit lange dyre ophold ikke mistrøste os saa 
meget. I støvet kaster jeg mig for Alherren og takker ham 
tidlig og sildig for den hjælp, som jeg uventet erholdt, det 
er vore forældres velsignelse, som tildeler mig dette gode,
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hvem der ikke heri erkender Guds veje er et fæ. Denne 
livrentes historie er en hemmelighed mellem os søskende 1 ) 
fordi man kunde tro, at jeg forstod at skaffe mig midler, 
naar alting ellers mangler, og I se, at det er hazard under 
Guds styrelse og ikke min merite, som skaffer mig dette 
held. 2) fordi personen forlanger det 3) kunde Wewer tro, 
jeg ikke mer behøvede hans beskyttelse 4) da jeg ikke til hele 
verden kan fortælle dette, maa jeg lade den tro den rig
tige tanke, at jeg er fattig, har intet erhvervet ved eller 
stjaalet af theateret.« Kort tid efter denne bedring af de 
økonomiske forhold skriver Warnstedt: Frydendahls bort
gang er det store offer, jeg tror at maatte bringe min for
fatning, hvor meget det vil koste mig kan og vil jeg ikke 
beskrive, han kommer til Dig med et brev fra mig og jeg 
haaber, at I raade ham den ene gang I se ham, det bed
ste, især, at han holder sig tilbage og ikke udbreder sig i 
sit forrige vidtløftige bekendtskab, men lever stille. Jeg gi
ver ham 100 rdl.; hvormed han maa besørge rejsen og søge 
at udkomme i 2 à 3 maaneder, som er den tid, jeg tror, han 
behøver for at komme skikkelig til theateret igen, ifald den
ne helvedes vej skulde blive hans sidste tilflugt. Tilbyde sig 
skal han absolut ikke, thi da gør man ham fæle conditio
ner, men ejheller forkaste anstændigt tilbud. — Mine kære 
søstre, har jeg da ikke sagt jer nok om Fryd, for at I kunde 
vide, at han er min søn, hvorfor ville I da absolut vide et 
detail, som koster mig saa meget og som papiret for hans 
skyld, ikke for min, ej bør bemales med? Uagtet at jeg 
kender jeres hele discretion, synes mig dog det vilde være 
mig for tungt for ængsteligt at have sat noget paa papiret, 
som kunde kaste mørke over hans moder og hun er nu død 
i April dette aar i sit 49. aar og faderen døde for 3 aar 
siden i sin alders 86. aar. Jeg lærte moderen at kende hos 
Conradis i Adelgade kort efter at hun var tvungen til at
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tage denne gamle rige mand, som var lærredshandler og en 
slags jysk proprietær tillige. Moderen ødelagde den gamle 
mand og begge levede de i de sidste 6—7 aar af sønnens 
og min haand. Deres egen ruin, agent Woods bankerot og 
handelshuses ophævelse og min trange tilstand bragte søn
nen til theateret. Ahlefeldts forfølgelse og min naturlige kær
lighed bragte ham derfra igen. Jeg maatte sige jer, Bem- 
storff og flere af dem, jeg skyldte agtelse og redelighed, hvad 
der i grunden bevægede mig til at tage ham med, naar for
følgelsen gjorde ham brødløs. 36 rigsdaler var den tarve
lige underholdning for moderen, mere formaaede min trang 
ikke og dermed havde denne heroiske kvinde slaaet sig igen
nem indtil bedre tider og med hendes utrættelige arbejd
somhed. Hun lod min Obel komme til sig nogle timer før 
hun døde, viste ham, hvorledes hun tilintetgjorde i ilden alt, 
hvad hun havde skriftlig af mig og sønnen, trykte hans 
haand og sendte os gennem ham sin sidste velsignelse. Fru 
Commandørinde Lützou, hendes paarørende og veninde og 
prokurator Schillerup besørgede hendes anstændige begra
velse.« Om sønnens afrejse siger Warnstedt: »Jeg har idag 
ladet Fryd rejse, det er første gang i hans liv, at han gaar 
uden ledsager og det endda ej under de lykkeligste eller 
mest beroligende varsler — nok herom. Jeg gjorde mig 
haard ved hans bortgang for at skaane ham, nu fatter jeg 
først hans tab. Han vil snart bringe jer min hilsen. Saa- 
meget er jeg vis paa, at han aldrig tillader sig nogen ond 
eller kuns mod æren stridende handling. Begaar han ufor
sigtigheder falder de vel paa mig, de vare mine reelleste 
fejl i livet og mange af dem fortælles som laster. Siden jeg 
taler om ham, maa jeg ændre en omstændighed i min hi
storie om ham og moderen, som jeg melder med næste post, 
paa det I intet skal have at gruble over. Sigis skylder Fryd 
agtelse og venskab, men Fryd skal intet kræve uden civili-
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tet.« Den bedring af kammerherrens pengeforhold, som den 
næsten paatvungne sum fra en person, der ønsker at være 
ukendt, havde bevirket, sætter hans livsmod nogle grader 
i vejret. Han gaar i comedie og da han en aften kommer 
ind i den store pladsloge, som i Hamburg — i modsætning 
til København — er aaben og lys, vender en mand sig hastig 
om, stod op og faldt ham om halsen, det var Wessel fra 
Norge. Jeg var, tilføjer Warnstedt, ret meget for denne 
mands broder, mer end jeg den tid troede at være, og dette 
lod manden mig ved denne lejlighed vide. Selv December
termin, som i 27 aar foraarsagede ham dødelig ængstelse, 
møder ham inderlig glad og rolig »uden at nogen negocierer 
min undergang, uden banghed for nærværende og tilkom
mende sorte øjeblikke, lovet være Gud, som rev mig ud af 
kvælende kummer og satte mig paa ærens og lyksalighedens 
vej. Jeg har nu faaet min instruktion med et skønt brev 
fra Bernstorff. Han siger, den velsignede mand, at han i 
betragtning af aarstiden henstiller til mit eget godtfindende, 
naar jeg kan rejse. For nogle dage siden vilde man indbilde 
mig, at den Kaas’iske familie gjorde alt for at Georg Kaas 
skulde blive minister i Lissabon. Jeg havde vist grublet der- 
paa, hvis en anden end Bernstorff havde været minister.«

En sky paa den klare himmel, er kammerherrens bekym
ring for nogle pakker, indeholdende teater og familie docu
menter. Han havde bedt etatsraad Wewers kontor sende 
disse pakker til Frederiksdal slot, hvor de skulde opbevares, 
nu frygter han, at de fejlagtig er sendt til Lissabon. Han 
var hele sit liv yderst forsigtig med sin correspondance og 
ængstelig for, at den skulde komme fremmede i hænde, vi 
har set, at en del blev brændt under hans ophold i Frede
riksdal 1792—93. Hans gode lune strækker sig endog til 
følgende beskrivelse af hans helbredstilstand, som han ellers 
tog meget alvorligt paa. Det drejer sig om de gamle skrøbe-
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ligheder forstoppelse og hæmoroider, som plagede ham hele 
livet, for en del foraarsagede af hans svaghed for god mad 
og drikke, exempelvis skal anføres, at ved en middag han 
gav for nogle venner, bl. a. dansk agent Amberg omkring 
nytaar 1795 var tractementet: 8 retter mad, is og gelé. Haut 
brion I. qualité, champagne, malaga, portvin, dessert, — 
skinke med kaal, lax med asparges, agerhøns i postej og 
fasan, caffe og pousse café. — Den skildring af et lave
ment, dets aarsag og virkninger, som han i sit brev til søstre
ne giver, er næsten klassisk, paavirket af Molière og Rabe
lais, viser den billedet af Warnstedt som det 18de aarhun- 
dredes adelsmand ofte er, aandrig, frivol, respektløs: »Jeg 
lider endnu af næsten alle mine besværligheder, men i min
dre grad, er altsaa i bedring. Det som plager mig mest er 
den ulempe ej at kunne sidde. At tale alvorligt, ærbart og 
ganske kyskt om denne sag er umulig, og dog maa der tales 
med nogen udførlighed paa det, I ikke skulle formode an
det, end hvad sandt er, og sandhed er i denne sag slem at 
fremføre for et saa ærbart selskab som I udgør. De unge, 
uerfarne og for høviske taale ikke slige fortællinger, derfor 
beder jeg Dig, min Louise, her at holde op med læsningen. 
De ældre, som ved besked med alle ting, kan man uden fare 
betro sig til. Nedenfor krydset, ved en vis anus har jeg en 
rede fuld af ulykker. Jeg lod den gode gamle dr. Mumsen 
hente og maatte modtage den strænge befaling endnu sam
me aften at give mig, eller lade mig give et lavement af 
sød mælk og kamel-blomster, som det eneste, der kunde skaf
fe mig ro og lindring.

Jeg kan erindre, at jeg engang i sunde dage paastod, 
at jeg hellere vilde omkomme end taale denne operation, 
men nu erfor jeg, hvor lydig man underkaster sig, naar det 
gælder. Hvad der mest bestemte mig var, at jeg selv var i 
besiddelse af de fornødne puste-instrumenter, saa jeg kunde
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selv hjælpe mig med feltskærens mundtlige undervisning, — 
hvilket ogsaa skete, men Gud bedre til liden baade for min 
nattero. Thi i stedet for at indsprøjte mig det bestemte kvan
tum, lod jeg af skræk for denne fremmede følelse det bero 
ved det halve, hvoraf der da fulgte, at der imellem min 
lille souper og den omtalte mælk blev et vidtløftigt rum, 
som indeholdt en stor del meget vilde, eller rettere, forvil
dede aander, der efter deres natur søgte frihed, og da de 
i betragtning af omtalte to proppe, — souper’en og mæl
ken — hverken kunde komme op eller ned, og dog var 
generte, saa fløj de med ubeskriveligt bulder om i mit hele 
indvortes og voldte mig en søvnløs nat i dødsbeklemmelse. 
Henimod morgenstunden kom der endelig en traktat istand 
mellem dem og mælken, og saa forlod de mig med forfær
deligt charlatanen; men derved var mit onde endnu langt 
fra forbi: souper’en, som ingen vej havde fundet, gjorde 
holdt oppe i mit bryst og dér er den bleven til idag. Dette 
volder, at mine besværligheder er forøgede med én endnu: 
en liden indigestion, som Mumsen og jeg nu angriber med 
Sedlitzervand og diæt. Naa I har læst dette saa berolige de 
andre: min tilstand er besværlig, men hverken dødelig eller 
farlig. Hvis jeg kun hastig kunde komme til at sidde paa 
min værste plage, vilde jeg næsten ikke nævne de andre, 
men denne krympen og vriden er besværlig.«

Men Warnstedts sind, hvor vejen fra glæde til sorg er 
kort, rummer bekymringer, selv om overfladen kruses af 
lune og vid, og sønnens fremtidsskæbne ligger ham tungt paa 
hjærte. Planen at beholde ham hos sig og tage ham med til 
Lissabon, føre ham ind i en helt ny kreds, maatte opgives 
af mangel paa penge. Følgende udtalelser til den ældre søster 
rummer alvor, det haarde kravs og de sociale fordommes 
uhyggelige alvor.

»Tak, bedste Louise, for alt det fornuftige, Du siger om
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Frydendahl, han har selv skrevet mig omstændeligt hvert 
Ord af Dig og Sofie. Jeg har givet ham complet frihed og 
raadet ham til at anvende dette mellemrum af fuld uafhæn
gighed, det bedste gode, jeg har kunnet give ham, til alvor
lig selvprøvelse. Hans frie valg skal faa mit fulde samtykke, 
men han vil, at jeg skal pege paa hans valg, men det er mig 
for svært, jeg afskyer theateret — og ved intet andet for 
hans udkomme, ved intet andet at tilraade ham end dette 
ulyksalige theater, hvorved jeg maa skille ham fra de for
bindelser, det har kostet mig saa meget at skaffe ham. At 
vide ham i den vej er det, som tynger mig, raade ham til 
en anden, hvori han kunde lide mangel eller hans under
hold blive mig saa svært, at jeg ikke kunde slide mig ud 
af gældslænker, er lige saa sørgeligt. Jeg ved, han blindt føl
ger min vilje. Jeg bør ikke sætte ham blot for nærværende 
mangel eller uvished for fremtiden, om Gud skulde kalde 
mig. Glem aldrig at jeg har sagt, at det er med dybeste 
vemodighed, at jeg da i Guds navn vil raade ham til thea
teret, siden han absolut kræver mit raad. Tænk, hvor tungt 
det er ved dette raad at skille ham fra alle mines godhed 
og at byde ham ej mer at nærme sig dem, naturen binder 
mig til eller de steder, de opholde sig. Han har et fortræf
feligt hjærte og en adel i sindet, som mange prinser maatte 
ønske sig. Gid han aldrig maa føle fordommenes undseelse 
for hans stand, det vil gøre ham ulykkelig.«

Den 12. Feb. 1795 optraadte Frydendahl efter 3 aars 
fraværelse atter paa det kgl. theater og gjorde lykke, hans 
øgenavn fra tidligere, jammerdahl, fandt ikke mere anven
delse, hurtigt arbejdede han sig frem i første række. »Fryds 
debut kan langtfra ikke fornøje mig, skriver Warnstedt, gid 
han ikke havde denne vederstyggelige vej nødig, eller jeg 
kunde bruge ham til noget andet. Han ligger mig tungt 
paa hjærtet, thi i den by og blandt det folk skal det være
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en engel, der kan vogte sig for fordærvelse, jeg gruer, naar 
jeg tænker mig, den tone, der nu hersker i København. Man 
har fortalt mig, at kongen skal have faaet signal med en 
stol i ryggen for at vinke med haanden og raabe bravo i 
comedien, og han skal have vendt sig om for at erfare, om 
det nu var nok; at kongens suite, især Calmette, skal have 
vist modbydelig arrogance, at prologen og dans var yndig, 
men at feststykket blev udhysset. Vil man prostituere den 
stakkels konge? Jeg erholdt igaar Eric Bergers piece, »Da
gens Anliggende«, jeg holder af skriftet for de sandheder, 
det indeholder, jeg holder af den dydige dreng, men han 
forsynder sig mod det uoplyste folk, og er bleven en forræd- 
der mod sin vise lærer Kant. Paa Nytorv geryst skulde den 
opblæste dreng staa med bar r. ... og rises af sin papa. 
Hvis Riisbrigh og R. Friis rose ham, som man siger, lærer 
det, at de ikke kender Kant som han er hel og holden, man 
hører ikke op med at være et forfængeligt, svagt menneske, 
fordi man er professor philosophiæ.«

Der er bestandig en dobbelthed i kammerherrens livs
førelse, udadtil selskaber og teaterbesøg, indadtil næsten fat
tigdom: »Jeg var igaar den eneste fremmede i et pragt
fuldt Hamburger selskab, jeg siger ikke for meget, naar jeg 
taxerer diamanterne, som glimrede i dette lav til 100,000 
rdl. 11 slags vin, den ringeste var ch. Margot. — Paa det 
franske theater har jeg set »Nanine« og »la femme jalouse« 
fortræffeligt spillet af gode skuespillere. Dette theater, som 
er varmt, bekvemt og fuld af smagfulde folk kunde meget 
friste mig, men jeg holder af at være sammen med mine 
bøger, skyer udgifter og har ingen overkjole til gadekulden. 
Apropos bøger, jeg har i en auction købt Bonnets værker, 
godt indbunden 18 r, les causes célébrés de Pitaval 24 r, 
le spectacle de la nature 10 r. Min mægler Brodermann, 
en charmant ung mand med smukke sorte øjne har
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købt 18 mahognistole, 2 store spejle, natskrin, borde og en 
hoben smaating for 700 rdl. lybsk, rederen min ven Schu- 
bak vil intet have i fragt for pakkerne til Lissabon.«

Afreisen til Portugal er under forberedelse, og der skal 
skaffes penge til alle de fornødne indkøb, tiden gaar, for- 
aaret, den gode reisetid er inde; i paasken skriver Warn
stedt: »Kl. 4 kom den unge grev Samsøe for at gaa med 
mig over volden. Langfredag og 1ste Paaskedag er de dage 
paa hvilke alt, hvad der i Hamburg har hest og vogn maa 
paa volden i al pragt, og de uden ekvipage gaa for at se de 
andre. Det er den naragtigste og ækleste pragt, der kan tæn
kes i disse for Evropa sørgelige conjuncturer. Jeg kunde øn
ske en lille trup sansculotter under min ordre for at piske 
dem væk, den var snart samlet af de blege af sult og sorg, 
som man møder i tusindtal her, hvor byen er fuld af emi
granter. Hvor kan et saadant syn kvæle et hjærte som mit, 
der kender nød af egen erfaring. Tænk Dig prinsen af 
Rohan, hertugen af Lusignac og et regiment af markier og 
adelsmænd staa og beundre disse købmænds pragt, bøje sig 
dybt for dem og ikke drømme om, at det er deres fedt vog
nen er smurt med.«

Endelig tager kammerherren mod til sig og gør forsøg 
paa at gaa lige løs paa sagen: »Jeg kommer aldrig paa den 
grønne gren, saa længe jeg af løn skal betale gæld og leve 
efter standen, det contradiktoriske i min stilling kan ikke 
hæves uden en kapital af 3—4000 rdl. Du kan sige, at jeg 
med udgifter til Frydendahl og hvad jeg kan klatte bort 
kunde have sparet 6—700 rdl, regn saa, at jeg med hus, 
kusk, vask, vogn, doktor og apothek ikke kommer under 
200 rdl mdlig. Christian og lejetjeneren koste mig 300 rdl. 
Læg saa til, jeg har købt bøger for mer end 130 rdl (NB. 
unødvendig) for 500 møbler, 90 rdl brugte jeg hertil, 53 
vundet i spil, 1000 rdl fra frk. Schilden og 1800 fra kon-
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toret ialt 3,253 rdl. Der er kun tilovers enten at udsætte 
min rejse eller forsøge at gøre et skridt, som jeg vel nok 
afskyer, men som dog er bedre end prostitution. At ind
rette mig paa puf og siden lade mig forfølge med vexler 
er jeg baade for ærlig og for gammel til. Alt hvad jeg si
ger maa I selv kunde udfinde og slutningen kunne I selv 
gøre. Jeg skylder mig at meddele jer min glæde over frk. 
Schildens uventede bistand. Give Gud, jeg kuns havde saa- 
dant at sige. Jeg er ganske nær ved at gøre en stor sottise 
for at hjælpe paa mig, men da den ingen rører uden mig 
selv, maa jeg derom. Haabet om lindring grunder sig paa 
et stort offer for mig, men hvad bør jeg ikke ofre for at 
skaffe jer, og mig, ro? Siden jeg blev generaladjudant har 
jeg maattet føde en titulær charge af en mindre indtægt, 
og stedse maatte jeg, ifølge min medfødte fattigdom, gøre 
gæld for representation, thi i mit particulier levede jeg stedse 
næsten usselt.«

Endnu har han ikke haft moralsk mod nok til at til- 
staa, at den eneste udvej til at komme ud af det økonomiske 
uføre er et ægteskab med den aldrende frk. v. Schilden, men 
i et brev nogle uger senere kommer han sandheden saa nær, 
han formaar: »Jeg gør mig haab om ved egen kraft at skaf
fe mig en udvej, resultatet bliver kanske et meget stort offer 
fra min side, men skylder jeg da ikke det for den, som med 
saa delikat hengivenhed og stor resignation ligesom gætter 
sig ind i min forfatning for at lindre samme. Jeg tilstaar, 
at jeg med flid skjuler meget for jer for ingen modsigelser 
at faa, men værer forvissede om, at jeg intet naragtigt fore
tager mig, og at, om jeg skulde gøre det store offer med 
hellige baand at binde min skæbne til nogen andens, saa 
skal det blive til gavn for mig og mine, skade for ingen, 
kun tungt for mig selv. Snart mer herom, men tavshed, in-
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gen, slet ingen maa vide hvad vi tre sige hinanden, Fritz 
skal nok blive underrettet.«

Det er først i det brev Warnstedt d. 16. Juni 1795 sen
der grev Bemstorff, han giver en tydelig men pyntet frem
stilling af sagen og sin plan om ægteskab med frk. v. Schil
den, saaledes som han ønsker den skal betragtes af offent
ligheden: »Meget længe har jeg været ængstelig ved mit 
lange ophold i Hamburg, som var imod de ordrer, der led
sagede mine rejsebestemmelser, i tvivl om paa anstændig 
maade at kunne komme til min post har jeg valgt et alter
nativ, som for fremtiden giver lykke og tilfredshed ogsaa til 
mine tro søskende. Det gode forsyn, der hidtil har sørget 
for mig og mine, forlader mig ikke i de kritiske øjeblikke i 
mit liv, men skænker mig en hjælp, som jeg ikke hverken 
kunde eller turde tænke. Jeg tager mig den frihed at give 
D. Exe., som den første og eneste, forklaring paa sagen, 
idet jeg endnu ikke har meddelt mine nærmeste slægtninge 
derom. En kvindelig person af stand med hvem jeg og min 
familie i mange aar har staaet i venskabelig forbindelse og 
som kendte mine forhold, hvorom hun var fuldkommen 
underrettet, har paa den ædleste maade tilbudt med sin for
mue at forbedre dem (3: mine forhold). Familieforhold 
lod hende i hendes ungdom afslaa mange tilbud, og hen
synsløs behandling af rige slægtninge har — allerede tidli
gere — bragt hende til den beslutning at disponere over 
hovedparten af sin formue (40—50,000 rdl curant) til en 
eller flere personer eller formaal efter hendes smag. D. Exe. 
ser let, at jeg er denne dame den største højagtelse skyldig 
og for denne enestaaende delicate optræden havde jeg af 
taknemmeligt venskab kun at tilbyde min tomme haand. 
Hun- modtog den mod at overlade mig en del af formuen 
paa betingelser, der vidne om hendes store ædelmodighed, 
og meget gunstige, men som jeg kun kan love at opfylde
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med D. Exc.s hjælp. Hun vil nemlig, da hun er seks aar 
ældre end jeg og i mange aar har levet næsten isoleret og 
har afsky for verden, dels paa grund af skrøbeligt helbred, 
dels paa grund af religions meninger fortsætte sit vanlige liv 
og ikke følge mig, hun vil hverken genere eller vække unø
dig opsigt. Hendes liberale klogskab og godhed gaar saa 
vidt, at hun endog vil renoncere paa navnet som min hustru 
in publico, for uforstyrret at fortsætte sit rolige liv. — Det 
er svært at sige hvad der i denne affære er min største lykke, 
ægteskabet med en rig dame, som paa én gang bringer mig 
ud af fortvivlet situation og hensynet til min broders mange 
børn, som faar udsigt til en god fremtid — eller frk. v. 
Schildens usædvanlig tilfredsstillende betingelser, som bevir
ker, at kendskabet til bryllupet, der kunde skaffe os begge 
besværligheder, nu skaffer os begge ro i vor »graa alder«. 
Uden kongens tilladelse kan jeg ikke slutte denne forbin
delse, men for at faa den og kongebrevet maatte jeg opgive 
mit og min forlovedes navn, og dette vil forraade alt. Jeg 
beder D. Exe. indtrængende at staa mig bi med raad og 
hjælp i denne for mig saa vigtige sag. Maaske kunde der 
ske en undtagelse i denne private sag, som er staten ligegyl
dig uden at lovkraften led derved. Jeg beder D. Exe. ikke 
at have uvilje mod mig paa grund af mit lange ophold her, 
mine sørgelige vanskelige forhold maa være min undskyld
ning. Jeg har lidt meget i mit liv, men aldrig har min til
stand været saa kritisk som i det sidste aar. Jeg beklager 
inderligt atter at besvære D. Exe. med ubehageligheder an- 
gaaende mine besværligheder og haaber, at dette er det sid
ste af den slags.«

Efter at have aflagt dette skriftemaal for sin høje chef 
taler kammerherren frit om sagen til sine søstre, han tager 
interesseret del i stridighederne i sin tilkommendes familie, 
som ogsaa er hans (Berger), og ordningen af pengespørgs-
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maalet har betydelig interesse for ham: »Min donna giver 
mig hver gang, jeg ser hende, det er kort og sjældent, de 
største prøver paa den sandhed at hun er paa det elendigste 
bleven behandlet af hendes broder og svoger, som nu kry 
ber og hykler for hende. Obersten (Berger) har hun red
det flere gange fra undergang og det er for hendes penge, 
at Eric har studeret. Hun var stolt af ham, vilde logere ham 
hos sig, glædede sig som et barn, at han engang skulde følge 
hende i comedien (med mig vil hun ikke gaa, for ej at gøre 
mig ridicul »ein mann wie Sie musz ich nie exponieren, es 
ist genug, wenn Sie durch mich glücklich werden«). Han 
logerte sig ind i Altona hos hendes broders mætresse, var 
hæftig mod hende endog i min nærværelse. Hun saa nu, at 
man kun vilde have hendes penge, at hun var i vejen. I 
kan tænke jer, hvorledes et rigt, forfængeligt ærgerrigt og 
gammelt fruentimmer bliver tilmode ved slig medfart. Hun 
er yderst gerrig for sin person, men retfærdig. Jeg vidste 
længe, at hun vilde gøre noget stort for mig, men min de
likatesse tillod mig intet skridt at gøre, som sigtede til at 
nytte hendes onde lune. Hun har nødt mig med hver ting, 
jeg har paa ingen maade forført hendes godhed ved smi
ger eller noget slags kneb eller hykleri. Grovhed og plump
hed er mig ikke egen og at gøre nar af dens svagheder, 
som viser godhed er en nederdrægtighed, som var bleven 
straffet med hendes foragt. Jeg holder mit ærlige venskab 
for hende for hendes alders trøst, verden og hendes slægt 
vil dadle mig, naar det engang ret kommer frem, men jeg 
kan forsikre, at ingen i verden kan have gjort mindre for at 
opnaa saa stor en lykke, end jeg har gjort. Intet steds som 
hos frk. Schilden kunde jeg glemme den pine, mit klemte 
hjærte udstod. Hendes hus og selskab var mig en stor til
flugt, naar jeg ikke længer kunde holde ud at spille en 
tilfreds mand midt i overdaadigheds laug, hvor det, der
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kastedes bort, havde kunde gjort mig lykkelig. Hos hende 
var jeg rolig. Hendes delikatesse at gætte min tilstand, at 
tilbyde mig penge paa livrente, ingen haand at ville mod
tage, alt dette gjorde mig hende højst agtværdig i forhold 
til mig og min ulykkelige stilling. Kunde jeg gøre mindre, 
da hun saa sig mishandlet og forhaanet end at tilbyde hen
de min nøgne haand? Jeg vil lade den yderst sparsomme 
frk. Schilden administrere sin formue, og hvad hun sparer 
bliver en god hjælp for mig. I udkastet til ægtepagten, som 
vi lade opsætte ved hendes curator kammerherre Schilden 
i Itzehoe siger hun : Benenter herr bekommt 6000 rdl. mor
gengabe, und ich bleibe nach seinem ausdrücklichen willen 
und verlangen allein besitzerin meines ganzen vermögen, 
wovon er nach meinen tode die landarealen, die ich von 
meinem vater geerbt habe, erhalten soll, nach dem recess 
von 1791 bestehend von — og nu følger navn og størrelse.
— Dagegen soll mir, in fall ich d. kammerh. überlebe, sein 
vermögen zufallen, doch ist es meine wille, dass nach mei
nem tode hrr. kammerherr. oder eine person, die er dazu be
stimmen wird von meinem erben 6000 rdl. in dän. münz 
ausbezahlt werden soll. Frk. Schildens plan er med en pige 
at leje sig ind hos skikkelige borgerfolk og betale sin kost,
— une noix la rend toute ronde — jeg har observeret hende 
med en pandekage, hvoraf hun kun fortærede det halve, 
og 10—12 kirsebær til dessert. — Stakkels gamle, er forgivet 
af bar familie ondskab og har for at blive dydig casteit 
sit legeme, som en, der sad paa livet, nu er det hendes na
tur og man kan sige, det er et ganske platonisk væsen, som 
jo vel er, thi for progenituren er hun jo i vor alder langt 
mer en Sara og mirakler er jo forbi. — Jeg vil ikke give mi
ne kreditorer lejlighed til at anfalde mig for det rige gifter- 
maal, jeg vil ikke have en kammerherreinde W. her incog
nito og dog for alles øjne — derfor min hemmeligholden.

W. Ørbæk
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Jeg vil ikke lade mine fjender og misundere, og jeg har nok, 
skrige: han blev 3 aar fra posten for at gifte sig, jeg vil 
skaane Bernstorff og ej give Kaas’s slæng vaaben mod ham 
og mig. Jeg kan ikke udskrige, at hun ligesaa gærne vil være 
ministerfrue som jeg vil have hendes hjælp, hele verden vil 
tro, at jeg har besnæret hende, og jeg kan bekræfte, at jeg 
snarest har undgaaet denne alliance. Latterlig vil man dog 
heller ikke gøre sig med en gammel jomfru, som jo har sin 
travers, uagtet hun for mig er en skat. Er det saa dumt 
hvad jeg siger? Da oberst Berger gennemheglede mig i et 
brev til gamle hr. v. Schilden svarede frk. v. Schilden: Er 
ist mein freund, du weisst aber bruder, dass ich ihn allen 
vorziehe, und sollte er mir je mehr als freundschaft bieten, 
so sage ich voraus, dass ich sein hand unter jeder bedingung 
annehme. Han svarede: darin verdenke ich dir gar nicht 
und wünsche es dir. — Denne anekdote hører med til min 
historie.

Ser Du Frydendahl iblandt? Jeg har ham stedse paa 
hjærtet, det er det allerulykkeligste fag noget skikkeligt men
neske kan vælge, men ak, han kom deri paa en tid og un
der omstændigheder, som dengang lod os begge holde val
get for lykkeligt. Gud give ham stadighed, taalmod og be
vare ham for standens indflydelse paa hans sæder og tænke- 
maade. Hvad tager han sig for? Du skylder mig oprigtigt 
svar herpaa. Han er ung og i en farlig vej. Kanske kan mit 
raad gavne, jeg bør i det mindste ikke spare det. Hidindtil 
har jeg intet mærket andet, end at han stundom sværmer 
for én snart for en anden mening, og dette beviser da kun 
letsindighed. Med alle vore danske gode egenskaber og ta
lenter i fabriker, kunst, selskab og hus synes det mig, der 
mangler os gratie, urbanitet og en vis, jeg ved ej hvad, som 
jeg sporer hos andre folkeslag. Maaske kommer det af, at 
vi bo paa øer, adskilte og udgør som forskellige folkeslag
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med forskellige interesser for det locales skyld, men maaske 
kræver jeg noget af min nation, som min personlige for
stemning lader anse for mangel. Nu har jeg faaet et fartøj, 
som skal bort i August. Det er nyt et magnifikt og mage
ligt skib med alle bekvemmeligheder og megen elegance. 
Skipperen er en rask og beleven mand, styrmanden sat og 
alvorlig, 18 unge skibsfolk, der klavrer som edderkopper 
i spindelvæv, det har kostet over 100,000 rdl. Kahytten en 
bijou, huser 18—20 mand, et stort sovekammer, anti
chambre og en corridor er forbunden dermed. Louise skal 
ikke ængste sig, skibet er godt, skipper og folket har koner 
og er derfor forsigtige, man er overalt i Guds haand, og 
forat bruge Holbergs sentens: man bryde finger kan i — 
etc. — Du kan indse, hvor mangfoldige sysler, der nu 
strømmer ind paa mig. Hvad der hører til køkken, bord, 
stald, have, tjener, provision, alt skal betænkes, siden koster 
det 4 dobbelt. Alt skal jeg selv løbe om, jeg undgaar alt, 
der kan faa navn af koket elegance, nu jeg har penge fryg
ter jeg for at narres, jeg er tit som forrykt og vil falde om 
af aands og legems anstrængelse. Jeg havde igaar besøg af 
Schultzes broder, som vi saa paa Frederiksdal, han er bog
holder. Han skulde spørge, om hans broder kunde rejse med 
mig til Lissabon, det eneste clima, hvor han kunde vente 
sin helbredelse. Hans selskab vil være mig kært, men tager 
han konen med, maa jeg tilstaa, at jeg ønsker han havde et 
andet alternativ af climat for at faa sit helbred. Kl. er 1 
slaget, og jeg skal op kl. 5. Gud ved, om jeg faar lov at 
sove, thi min nabo har fremmede, og min genbo er en ro
mersk familje, bestaaende af 3 søstre af det Stuarteske konge
hus, hvoraf den ældste er gift med et engelsk parlament 
lem, den anden med en slægtning af paven og den 3 die 
en skøn rødhaaret ugift lady, der nu fantaserer som en fugl 
paa sin harpe for aabent vindu ligesom det var i min egen 

ii*
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stue. Vi se hinanden i særk og skjorte og leve venskabelig 
sammen som var vi i Noæ ark midt paa vandelementet.«

Endelig stod afrejsens øjeblik for døren efter 3 aars om
flakken, besværligheder og ydmygelser. Fregatten »Jupiter«, 
som skulde bringe Warnstedt til Lissabon laa, for en del 
lastet med hans gods, parat i Hamborgs havn. Kapelmester 
Schulz skulde rejse med for at søge helbredelse for sin 
brystsyge i et mildere klima, — han havde efterladt sin 
hustru og datter i Reinsberg hos familien. Nu manglede 
kun det sidste og sværeste skridt, ægteskabs indgaaelsen. 
Frk. v. Schilden havde ønsket, at bryllupet skulde finde sted 
paa hendes slægts gods Hasseldorf ved Elben, og Warn
stedt beretter: Jeg blev i Onsdags d. 23de Sept, viet med 
køn ceremoni, megen anstand og i ret godt lav. Omstænde
ligt skal jeg meddele det en anden gang. Jeg kan endnu 
i nogle dage nyde nogen omgang med min ejegode, for
standige kone og regiere mine sidste ting lidt mer i fred. 
At min kone vilde blive ved at hedde Schilden var alene 
i tilfælde, at hele tingen kunde blive skjult og skjules kunde 
den kun for ej at have nødig at føre en slags stads som 
kammerherre- og envoyé frue. Da hun sætter sig ud over al 
fjas, og da jeg til alle mine venner rent ud fortrolig fortæl
ler hele tingen og at hendes hele incognito kuns skulde være, 
fordi hun ingen omgang vil have, men leve i ro, saa maa 
nu hele verden, ja indbyggerne i Grønland med, gæme 
skrive og sige mad. de. W. née de S., men dog altid couver
tes til postmester Albrecht, Hamburg, for postgangens 
skyld, thi ellers nægter hun sig den glæde at se et par ord 
fra min slægt for bekostningens skyld. Jeg sørger for at 
nogle gode mennesker gaar til hende og paa ærlige raadgi- 
vere, der vaage over mine interesser, fejler det ikke. Hoick 
og Berger var med ved vielsen. Til min gode ven Pram skal 
jeg skrive, saa snart jeg faar aande-rum.«
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Grevinde Schulenburg, som besørgede en bryllupsgave 
fra Warnstedts søstre, er den eneste, der giver en meget kort 
beretning om ceremonien. »Les 100 rdl. me furent remis 
hier avec quelques mots de votre main, ma bonne amie, qui 
me firent beaucoup de plaisir. Nous avons assisté à la céré
monie — le mariage de votre frère. La mariée était très 
bien, très décemment mise. C’est une personne de sens et de 
jugement, aimant réellement mr. votre frère, qui lui doit 
une etemelle reconnaisance.«

Den uhelds-stjerne, som havde skinnet over kammerher
ren fra det øjeblik han blev udnævnt til dansk gesandt i 
Portugal, fik forøget glans og styrke, da han ombord i fre
gatten »Jupiter« forlod Hamburgs havn d. 27. Sept. 1795 
for at sejle til Lissabon. Her er hans beskrivelse i et brev til 
Bernstorff : »Den ugunstigste rejse man kan tænke sig, giver 
mig anledning til at skrive til D. Exe. her fra mit opholds
sted, Ahrendal (Norge). Vi begyndte rejsen fra Hamburg 
under saa gunstige forhold, at vi alerede den tredje dag 
haabede at naa kanalen, men den 2. Octb. begyndte det at 
blæse saa stærkt fra syd, at vi, efter at vi i 4 uger havde 
krydset i nordsøen i frygtelig storm, endelig maatte give os 
en orkan af 66 timers varighed i vold med rebede sejl og 
fastsurret ror. Saaledes drev vi ind under Norges gæsteven- 
lige kyster. Her kunde vi takke den norske lods’s mod og 
dygtighed for, at vi undgik at strande og igaar morges (o : 12. 
Novb.) kunde løbe ind i denne sikre og smukke havn. Naar 
det udmattede mandskab har hvilt sig, og kaptejnen har re
pareret master og andet, vil vi fortsætte rejsen, naar vinden 
bliver gunstig. Hvad der trøster mig i al denne modgang 
og sikkert ikke heller er D. Exe. ligegyldigt, er at min vær
dige ven Schultz meget godt har taalt denne yderst fatigante 
rejse, skjønt det selv med den bedste vilje var umuligt at
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give ham den nødvendige pleje. Erfarne søfolk siger, at vi 
om nogle dage kan tiltræde rejsen.«

Mindst af alt havde Warnstedt tænkt, at han skulde 
gense det land, hvor han havde levet sine første, fattige 
bamdomsaar, men mennesket tænker, Gud lenker, og nu 
bliver hans kendskab til sproget dem alle til stor nytte, han 
har ikke et minut ro. Stormen tvang 40 skibe til at gaa ind 
til Arendal, og det kniber med fødemidler. »Det er et nordisk 
paradis, skriver han til søstrene, hvor Schultz og jeg aagrer 
over hvert minut for at se, høre og nyde den skønne natur. 
Vi staa tidlig op, sætte os i baad og gaa i land paa en eller 
anden ø, hvor vi vandre om i umaadelige skønheder og 
aldrig trættes, kun sulten driver os tilbage. Vi ligge 3 i en 
stue, enhver af os anser det næsten for indiscretion at fore
tage sig noget særskilt fra de andre, den tredje er en brav 
Sveitser paa vej til Lissabon. Ubeskriveligheds natur kan 
ikke beskrives, det hjælper hverken at være maler eller dig
ter, begge er stympere, naar de vil betyde tredjemand, hvad 
de fomam. Hvert skridt frembyder ny beundring, maler og 
digter dont er død, her lever alt, ord er for smaa, jeg bruger 
heller: o Gud, alherre, end skønt, dejligt, yndigt. Menne
skene er sig lige overalt i verden, hvor mit og dit findes, 
ære og skam, rigdom og fattigdom. Her er jøder, blodsugere, 
hoffærdige og vellystige, intrigante, listige, siden den lede 
satan uddelte sin aand blandt lommeprocuratorer, vinkel
skrivere, forulykkede studenter og andet pak, er mennesker 
i alle lande temmelig lige. Fremmede snydes her lige saa 
hjærtelig som i Hamburg, København, Østerige ja i den 
hellige faders Rom. Fruentimmerne her er mere huslige og 
opdrage deres døtre bedre til saadant end jeg ellers noget 
steds har fundet. Det er en følge af norsk fattigdom paa 
luxusartikler og dog aligevel trang til saadanne.

Schultz kommer sig ganske her, og det er næsten sole-
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klart, at man ikke har kendt hans sygdom. Den sidder ikke 
i lungerne og lever, men i underlivet; han purgerer den bort 
og spytter hverken blod eller materie som før, æder for 3 
og gaar lige saa raskt som jeg. Vi logerer nu i en lille mørk 
stue og er næsten uadskillelige, saavel nat som dag. Huset 
er et klubhus, hvor les nobles arendaliens hver aften forsam
les og spille deres y2 skillings l’hombre til kl. 12—1 og det 
i det værelse, hvor værten har tilladt os at være fra morgen 
til kl. 5 om eftermiddagen. Vi spise vore 3 retter mad alene, 
vi har ganske afsondret os fra alt skibsslænget, saa kommer 
aftenen og klubgæsteme. Vi maa da enten iblandt gøre part 
med disse folk, som er høflige og forekommende, eller, som 
ofte sker, krybe i vor vraa hvor vi i stolteste ro, i bedste har
moni delikatere os med god Congoté og Flensborg tvebakker, 
med at læse hinanden noget for af vor kære Tristam, Voss’ 
digte eller sligt kraftfuldt tøj, med at snakke om hans og 
mine, klage over rejsen og sygdomme, med at spøge fint og 
ret, skoggerle over vor elendighed indtil vi for hoste eller 
kolik maa holde op, gaa til sengs og fortsætte spøgen til 
søvnen, som ej udebliver, vederkvæger vore trætte lemmer. 
Vi generer hinanden i ingen maade. Schultz er et af den 
slags mennesker, som jeg kunde bære ved uhret som berlo- 
que, vi har ens luner, ens pedanterier, ens smag, ens ønsker 
og er lige naturlige mennesker. Han tør sige mig, og jeg ham 
vore svagheder, han riser mig, og jeg snerter ham uden bit
terhed eller stiklerier, men som to mennesker, der ved, at 
de fejle og holde af raad til bedring. Jeg ved med ét ord 
intet som kunde hænde mig lykkeligere end at have ham 
til selskab og være ham til trøst og gavn. Han er saa indtaget 
i sin kone, saa overtydet om hendes genkærlighed, saa un
derrettet ved hende selv om alt, hvad der siges om hende, 
saa ubeskrivelig lykkelig ved hende, at det er synd at hen
kaste et ord, som kan forstyrre hans ro. Han begyndte en-
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gang af sig selv at fortælle mig mange anekdoter og lagde 
til, at jeg vel ej stod i den tanke, at hans onde kom af hus
fortræd. Jeg svarede ærlig: ja — men den gode mand lo af 
alt dette, og jeg lod mig overtyde. Gud véd, hvad der er 
sandt; men det ved jeg, at han i den henseende tror sig den 
lykkeligste mand paa jorden. Det clavecin, Du solgte paa 
Burkes auktion for 130 rdl., købte Schultz — Schiørring vur
derer det til 400 rdl. — man raader at tilbyde det til en af 
prins Frederiks putter, han trænger til penge; men den øco- 
nomiske Bülow gav et spidst afslag. Kunde Du ikke spørge 
Blücher hos dronningen, det er et naturligt ønske hos Dig 
at se dette skønne instrument paa kgl. hænder. Hvis frosten 
vedvarer, kommer vi sikkert ikke herfra inden midt i Januar 
eller senere, og da blive vi at beklage. Her er ingen omgang, 
ingen promenade uden i slæde, og den elsker ingen af os. 
Bøger og tidender er her ej heller og spille % skillings 
l’hombre med tobaks brødre, kan man sandelig ikke ret ofte. 
De bedre selskaber er fulde af et pedantisk ceremoniel, som 
gør omgangen besværlig. Hvor ugudeligt dyrt her ellers er, 
er vi glade, vi ikke kom ind i en fornemmere by, hvor de 
store og mægtige, item beaux esprits, bo. Her er vi de for
nemste, dér maatte vi lystre skæbnen og tømme pungen til
lige. — Iforgaars har man lagt vort skib paa siden, og jeg 
er selv øjenvidne til, at to planker er skurede saa tynde paa 
klippen, at der næppe er to liniers tykkelse tilovers førend 
de var itu. Folkene og styrmanden sætte sig med magt mod 
bortrejse, skaden kan let hjælpes, men kræver tid. Min stak
kels Frydendahl har tilskrevet mig et meget kort brev med 
sidste post. Han melder mig ikke, om hans løn efter løfte 
bliver forøget, det haaber jeg. Forleden dag spurgte én mig, 
om det var frk. Louise, der var bleven grevinde Schulin og 
om jeg hed Hans Vilhelm. Det var en vis Carisius, han 
kendte vore forældre og glædede sig over vor fremgang, han
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er toldinspectør og nu min gode ven. Schultz kan ikke en
gang spille %. skilling l’hombre uden anstrengelse og derfor 
bliver han ogsaa evig uskikket til sit forrige embede, det 
mindste, der rører hans sind har indflydelse paa hans bryst, 
legemsanstrængelser skader ham ikke, naar han vogter sig 
for raa luft og vindstød.«

Efter omtrent 4 maaneders ophold i Arendal slaar ende
lig, da vinden bliver gunstig, afrejsens time den 24. Februar 
1795: Midt i natten kalder man mig op og næppe fik jeg 
tid at smøre nogle ord til Bernstorff, — det niende brev blev 
det sletteste, jeg skrev, de 8 om afgang maatte jeg brænde. 
Lev vel kære søskende, slægt og venner. Med haab til gud 
begynder jeg atter min rejse, ledet af jere gode ønsker. Be
høves det ret meget, saa lad Fryd, faa 50 rdl. Sig ham, at 
det blev mig plat umuligt at besvare hans gode breve. Guds 
velsignelse med jer alle.« Brevet til Bernstorff med medde
lelse om afrejsen lyder saaledes: Da jeg i mit brev af 24. 
Novb. f. a. havde den ære at meddele, at vi haabede at være 
færdige her med reparation i 3—4 uger, troede jeg ikke at 
skulle datere dette brev fra slutn. af Februar herfra. Det 
stormende vejr, regnen og de korte dage vanskeliggjorde re
parationen og omladningen af det store skib. Siden midten 
af Januar har vi været parat til at fortsætte rejsen, inat fik 
jeg for 9. gang afrejseordre. Fem underdanige meldinger om 
min afrejse til D .Exe. har jeg maattet tage tilbage. Da ud
sigterne til nordvind nu er gode, vil vi sandsynligt ved dag
gry begynde rejsen. Ak, jeg rejser videre og maa dog ude
lukke min ven Schultz fra at være min ledsager, uden sam
vær med denne ædle mand vilde mine dage have været lige- 
saa sørgelige som kostbare. Smerten over i min alder at 
være skilt fra alle, som i mit fædreland staa mit hjærte nær, 
vaktes atter ved afskeden med denne sjældne mand. Det 
smertelige tab, min broder har lidt ved fru v. Dewitz’ død,
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og de ved østenvinden ny optrædende gigtsmerter vil vise 
D. Exe. i hvilken sindstilstand, jeg atter betror mig til 
havet.«

Den 24. Feb. kl. 11 formid. afsejlede »Jupiter«.
»Jeg saa efter ham langt ud i havet fra en klippespids og 

var meget bevæget, han var det ikke mindre. Han var min 
trofaste rejsefælle, han blev sig selv altid lig, altid lige venlig, 
deltagende, tjenstfærdig og i sandhed ædelsindet. Kl. 1 kun
de jeg ikke mere se skibet. Jeg ønskede med taarer i øjnene 
min ven en lykkelig rejse og gik, for første gang uden hans 
ledsagelse, alene hjem«, saaledes beskriver Schulz afskeden 
med Warnstedt. De to venner saas aldrig mere, d. 10. Juni 
1800 døde Schulz af brystsyge, efter at han i to ægteskaber 
havde set en hel række haabefulde børn dø tillige med deres 
mødre og maattet følge dem til graven.



V.

DANSK GESANDT I PORTUGAL.

I December 1794 havde Warnstedt modtaget en saa- 
kaldt »hemmelig instruks«, hvori hans chef, grev Bernstorff 
angiver den synsvinkel, hvorunder han ønsker, at den danske 
stats repræsentant skal betragte den portugisiske regering, og 
de retningslinjer, han skal følge. Danmark var repræsenteret 
ved det portugisiske hof siden 1761 da kammerjunker Johnn 
udnævntes til gesandt, han ansøgte om afsked i 1788, lega
tionsforretningerne var siden da udførte af secretæren løjt
nant Georg Kaas under yderst besværlige forhold paa grund 
af de høje priser paa livsfomødenheder. For at gennemføre 
princippet: hellere personlige savn end manglende represen
tation var han ifølge sit eget udsagn ofte berøvet baade klæ
der og linned undertiden endog passende føde. Han er syg 
af podagra og afventer kun den dag, da gesandten selv kan 
overtage forretningerne, for at rejse paa besøg til Danmark. 
Der ventede saaledes ikke Warnstedt nogen støtte fra den 
side.

Bemstorffs hemmelige instruks kunde iøvrigt give den 
i diplomatiske forretninger uøvede nok at tænke paa. Den 
lyder: »Det gensidige behov forene mennesker som rege
ringer, handlen er baseret paa dette synspunkt. Portugal 
har vine, frugt, salt, som norden kan bruge, det har kolo
nier, hvis produkter er vigtige. Vi har meget brug for vi
nen — Madeira — og til gengæld modtager Portugal kom,
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træ, ludfisk. Disse naturlige relationer har bevirket Conven
tionen af 1766, den kræver udvidelse, vi har tilbudt den 
flere gange, den er ønskelig, da landet aldrig kan blive en 
fjende, næppe rival, vi vinde ved at foretrække Portugals 
vine for Frankrigs, dets salt for Spaniens, tobak for Vir
ginias. Derfor, monsieur, er det i vor interesse at udvide vor 
forbindelse og være lydhøre for Portugals ønske om gensidige 
concessioner. De engelske monopoler i Portugal hvile tungt, 
mr. de Pombal har forsøgt at ødelægge dem, derfor skal 
andre nationer være paa deres post. Det er først fornylig 
at Portugiserne har vist deres flag i vore forvande, vi har 
ikke direkte interesse i at lette dette forhold, vore rettigheder 
er ikke forøgede, og Portugiseren taaler daarligt vort klima, 
vi bør ikke lette dem noget her, før vi har faaet vor con
vention bedret og flere rettigheder. Man vil nok tale med 
Dem herom og maaske beklage sig, De skal da varsomt ar
bejde mod forbedring af den gamle overenskomst, Portugal 
har ikke svaret paa vore tilbud. De vil finde et ministerium 
fuld af fordomme. Portugal kender kun Spanien og regner 
dermed — og saa England. — Portugiseren rejser ikke, han 
er gammeldags og da man ikke frygter Spanien og staar sig 
taaleligt med England, mener man at have opnaaet alt, hvad 
menneskelig klogskab kan. Alt staar tilbage hær, flaade, ind
vendige indretninger — og en umaadelig langsomhed. Intet 
tyder paa, at England vil tabe sin indflydelse selv om man 
kunde fravriste denne havets despot nogle rettigheder. De 
skal altid fremstille vore aarlige gaver til de Algierske magter 
som en aftvungen tribut, hvis skændsel vi føler. Overalt hvor 
England har indflydelse, har vi en fjende at bekæmpe, De 
ved, hvad vi har lidt fra den side, England har hverken skif
tet principper eller opførsel, det har villet knuse vor sejlads 
og handel. Intet gør indtryk paa England, det ofrer alt for 
sin handel — venner, allierede bliver ofrede. 374 danske
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skibe er ført til britiske havne, en stor del af disse var be
stemt til Lissabon, — vor konges standpunkt er: fuldstændig 
neutral og uden interesse, vi har været genstand for vold fra 
en stærkere. Vær ærlig overfor den engelske minister, men 
vis ham ikke tillid, vær mindre reserveret overfor Ruslands 
gesandt og de andre magter, — de har alle ondt af vor neu
tralitet. Husk, at Ruslands souveræn er Danmarks allierede, 
vis det i Deres opførsel overfor gesandten. Vis ogsaa ven
skab overfor Sveriges gesandt, De skal faa at vide, hvis for
holdet til Sverige ændres, det er gensidige interesser — og 
overgreb, der forene os, plej stadig vor forbindelse med Sve
rige. Det er umuligt at give regler for fremtiden, hele Evropa 
er i kog, og man maa frygte revolutioner og mange nye 
kombinationer i fremtiden.«

Sejladsen fra Arendal til mundingen af floden Tajo, 
hvor »Jupiter« d. 6. Marts om aftenen kastede anker, var 
for saa vidt heldig, som den stærke nordenstorm bevirkede, 
at de mer end 400 sømil tilbagelagdes i 9 dage, hvilket var 
30 timer mindre, end man under gunstige vejrforhold reg
nede med; Warnstedt har kun lovord om kaptejnens dyg
tige og forsigtige sejlads. »Da karantæne Commissionen næste 
dag indfandt sig, erklærede den, at jeg og personer i mit 
følge var fritaget for undersøgelse ifølge ministeriel ordre, 
toldembedsmændene, som kort efter gik ombord, at mit gods 
passerede ubehandlet. Nu ankom den danske konsul i Behlen 
i kongelig told chalup for at bringe mig i land. Men da jeg 
ikke var forberedt paa en saa uventet landgang, og da mør
ket faldt paa og vi var i miles afstand fra Lissabon, maatte 
jeg bede om opsættelse til den følgende morgen. Han kom 
da igen og ledsagede mig til byen til hr. konsul Steenberg, 
som anviste mig det hotel, som han havde valgt, og hvor 
jeg skal betale 10 rdl. daglig for middag, ophold for to 
tjenere, 3 værelser og plads for mit køretøj. Derefter besøgte
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jeg den elskværdige Hr. v. Kaas, der er syg, han havde først 
for nylig modtaget det første af mine fra Danmark sendte 
breve. Han underrettede mig om det her brugelige ceremo
niel. Han har underrettet hr. v. Pinto om mit besøg, naar 
jeg i løbet af nogle dage er kommen mig efter sørejsen. Fra 
hr. Kaas begav jeg mig til min bolig; den ligger i en snæver 
gyde i en meget afsides og langt fra behagelig bydel og er 
meget forfalden, saa den ikke kan beboes uden en hoved
reparation, hvortil midlerne mangler.« Den danske legation 
var før 1802 beliggende i forstaden Santa Marta, efter dette 
aar i kvarteret Buenos-Ayres. Forstadens gamle, daarlige 
huse er alle nedrevne. Dyb skuffelse over det sted, han er 
kommen til, misfornøjelse med sin bolig og længsel efter 
hjemmet er de følelser, som Warnstedts breve og indberet
ninger giver udtryk for, indtil sygdom og yderst vanskelige 
kaar, for ikke at sige fattigdom, gjorde ham tavs. Da lega
tionssekretær Kaas i April — en maaned efter Warnstedts 
ankomst — rejser til Danmark med orlov, skriver W.: O, 
med hvor inderlig glæde vilde jeg ikke forlade dette mørke 
sted for at ledsage ham hjem til mit fædreland, for aldrig 
mere at forlade det! I en indberetning til grev Bemstorff 
taler længslen sit tydelige sprog: »I min stilling, lærling i mit 
fag, fjæmt fra fædrelandet, som jeg elsker højst i denne 
verden og i en nation, som er utilgængelig for en fremmed, 
som ikke har mod til at tage risikoen i spil, som hverken 
taler eller forstaar deres sprog — en nation, som bestaar af 
meget højtstaaende og rige og meget fattige og lavtstaaende, 
hvis religion, sæder, skikke er modsat alt, hvad jeg hidtil 
har kendt, maa jeg selv og mine folk betale tribut til dette 
det farligste og mest forræderiske klima i verden, med syg
domme, der er ligesaa foruroligende i deres følger, som ube
hagelige i øjeblikket. Jeg ruinerer mig i hotellet, som giver 
mig en daglig udgift af 10 daler og halvt saa meget til for
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behandling af mine syge folk i konsulatets hospital. Jeg kan 
ikke flytte ind i mit hus, fordi det er fyldt af haandværkere, 
som kun gør, hvad de vil og arbejde efter som ejeren kan 
betale. Dette lands finanser er bragt til den yderste grænse, 
man betaler hverken pensioner eller hoffets gæld, penge er 
sjældne og alle nødvendighedsartikler meget dyre. Hvad der 
er uheldigt for vor handel efter min mening er, at der ikke 
er et godt dansk handelshus her, som alle andre nationer, 
selv jøder, har. Generalkonsul Steenberg er en respektabel 
mand, men gammel, sygelig, modløs over en proces, som er 
uendelig, og han har ejheller midler til at give og modtage 
kommissioner.«

»For mig ligger optegnet, hvad jeg siden mit sidste brev 
har noteret,, skriver W., men gigt i hænder og albuer har 
gjort mig det umuligt i mange dage og nu yderst besvær
ligt at skrive. De pludselige overgange 4 à 5 gange daglig 
fra brændende hede til iskolde nordenvinde er aarsag i en 
her almindelig sygdom, som bortriver mange mennesker, en 
af mine folk er ved at miste synet af denne aarsag. Var det 
ikke for at bevidne D. Exe. min ubeskrivelige deltagelse i 
hele det danske folks glæde over hendes kgl. h. hertuginden 
af Augustenborgs lykkelige forløsning med en prinsesse, saa 
udsatte jeg endnu min ikke meget betydende beretning nogle 
dage, men jeg bør saa godt jeg kan melde, at jeg den 1ste 
modtog den glade tidende og den 5te i ligemaade hans Maj.s 
notification til hendes Maj. dronningen af Portugal. Efter 
at have tilsendt h. exe. statsminister Pinto copi af h. Maj.s 
skrivelse og efter en her blandt gesandterne indført høflig
hedsskik, for at skaane prinsen af Brasilien for en etiket fuld 
audience, fremstilles til ministerens forgodtbefindende, om 
han vilde anmelde mig til audience eller selv overlevere bre
vet, erholdt jeg et forbindtligt lykønskningssvar og begæring 
at sende hans M.s brev, hvilket jeg dog selv bragte ham
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dagen efter. Han priste mig lykkelig, at jeg kun havde gode 
efterretninger at bringe, erkundigede sig i prinsens navn om 
mit hofs og især D. Exc.s befindende.« I slutningen af bre
vet fortæller han et rygte, at Hamburg havde givet sig under 
dansk, Lübeck under preussisk beskyttelse, — »dette brev 
har nødvendiggjort fulde tre timers virkelig kummerfulde 
arbejde.« Paa en direkte forespørgsel fra Bemstorff, som 
næppe har været tilfredsstillet af gesandtens stærkt person
lig farvede breve og indberetninger, svarer Warnstedt — 
stadig beklagende sin daarlige helbredstilstand — »denne stat 
er i en tilstand, der faar én til at kritisere alt. Den synes ikke 
selv at føle, hvor farefuld situationen er. Snart søger den at 
klare sig ved egen hjælp, snart føler den sig sikker og und
lader at gøre noget. Hæren er i daarlig stand, mangelfuld 
trods den tvungne udskrivning, modløs, misfornøjet, og me
get revolutionær, især i provinserne. Flaaden er svag og kræ
ver meget mere end man for øjeblikket kan give den, des
uden mangler den en dygtig chef. Finanserne er i uorden 
og har ikke vundet meget ved flaadens tilbagekomst fra Bra
silien — den medbragte en del ædle stene, men kun faa kon
tanter. Kun de, der har høje stillinger eller forstaa sig paa 
gunstbevisninger, faar løn. Pinto og hans parti vil opretholde 
neutraliteten, men han er hadet af de store og modarbejdes 
ofte paa en baade brutal og latterlig maade. Jeg kan ikke 
meddele, om der føres forhandlinger om fred med Frankrig, 
det er svært at sige, hvem der skulde have ordnet dette. Den 
franske gesandt, som skulde være rejst til Paris, er endnu 
den 28. Aug. her. Summa er, at man er i meget daarlig for
svarsstand og fattig paa hjælpekilder, man er bange for 
Franskmændene, ikke for Spanierne.«

Enkelte af Warnstedts indberetninger (skrevne med chif
fer-skrift) indledes med en slags fortale, der har betydning 
til forstaaelse af ham, saaledes f. ex.: »Paa forskellige tids-



177

punkter i mit liv har jeg mødt omstændigheder, som tvang 
mig til at opsætte en vigtig sag for at udføre en anden, som 
lige i øjeblikket syntes mig vigtigere, og selv om jeg næsten 
altid var i stand til ved samtale at raade bod paa de ube
hageligheder, som var en følge heraf, følte jeg mig altid 
pinlig berørt og ulykkelig. Jeg vilde altid gøre det rigtige, 
men enten mine svage evner eller min kritik af midlerne 
til at gøre det rigtige, har ofte ladet mig gribe fejl af det 
rigtige øjeblik til at gøre det, som netop skulde gøres. Jeg 
er bleven straffet med en følelse af nedslaaethed, og selv om 
det koster min egenkærlighed at gøre en saadan tilstaaelse, 
vil jeg hellere sige sandheden end forsøge ved tomme und
skyldninger at imponere, overbevist om, at det jeg taber ved 
omtalen af min psykiske ejndommelighed, vinder jeg ved 
klarlæggelsen af mine følelser. I denne situation er jeg nu, 
jeg har to rapporter, den ene er halvt skrevet (chiffer) og 
indeholder — efter min mening — oplysninger, hvorefter 
D. Ex. kan slutte fra fortid til nu- og fremtid, men da jeg 
kun kan skrive chiffer skrift om dagen, paa gr. af mit syn, 
som bliver svagere og svagere, og da jeg ikke tør miste lej
ligheden til at se troppemanøvrene, som tager dage, paa 
grund af afstanden fra byen, ser jeg mig tvungen til at for
lade mit paabegyndte arbejde for at vende mig til det, som 
synes mig mere presserende.« Dette er indledningen til en 
rapport om de yderst daarlige militære forhold; der mangler 
8000 md. for at gøre corpsene fuldtallige og en general, om 
de slette finanser. — »Det vilde synes overdrevent og utro
ligt, om jeg fremsatte alt, hvad jeg i min sygdom hørte 
herom og til hvilke scener disse forhandlinger har givet an
ledning i statsraadet.«

Et andet brev er formet som en samtale mellem to admi
raler, van der Put og Ramire, hvori flaadens daarlige til
stand uddybes, v. d. Put siger: »Selv om I lader 100 kano- 
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ner fra hvert fort skyde, vædder jeg, at det ikke skal hindre 
ét skib i min flaade at gaa ind i Lissabons havn. En tredje
del af jeres flaade kan ikke løbe ud, I har hverken proviant, 
amunition, kanonbaade eller penge.«

Skrivelsen er affattet som en dialog, et replikskifte, som 
i meget minder om en scene af J. v. Thybo.

Der følger nu et tidsrum 1797—98, hvor indberetnin
gerne fra Warnstedt bliver sjældnere og sjældnere for til 
sidst ganske at stoppe op. Et brev skrevet i Dcb. 1797 giver 
ret interessante oplysninger om forholdene i Lissabon og i 
den danske legation sammesteds: H. M. kongens brev, hvori 
sørgeligt meddeles h. M. dron. af Portugal det for vort 
kongehus og det danske folk saa sørgelige dødstilfælde af 
den nogle dage forud fødte prins, har jeg igaar haft den 
ære at modtage. Ogsaa dette nøder min ganske uforandrede 
tilstand, mig at sende ministeren. Jeg giver mig det haab, at 
tiden og hele folkets trofaste deltagelse i den kgl. families 
sorg og glæde alerede har kraftigt bidraget til at lindre de 
højkong. forældres kummer.

Publikum her er mest optaget af den engelske flaades 
ankomst og samtlige engelske troppers indmarsch i den for
svarsløse hovedstad. De har taget kasernerne i besiddelse og 
man har derfor taget den kække beslutning at anvise kvarter 
for landets egne soldater i de største og betydeligste klostre, 
hvorover der ikke høres et suk, men bifald, selv af munkene. 
Siden det store jordskælv i 1755 indrømmede hoffet af 
barmhjertighed det midt i Lissabon liggende skønne slot og 
have til en fornem men husvild munkeorden. For 3 aar 
siden brændte den kgl. residens her i staden, hoffet trængte 
nu selv højlig til det bekvemme slot, men de 14—16 munke, 
som havde det i besiddelse og som desuden besidde et nyt 
prægtigt kloster inde i staden, var ikke barmhjertige i den 
henseende. Dronningen med det hele hof maatte drage 2
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mil ud paa landet til det aabent og ubehageligt beliggende 
slot Qunlus, derfra kommer prinsen af Brasilien én gang om 
ugen ind til staden, hvor man har ladet ham beholde et par 
gemakker i hvilke han giver audiens til de sollicitanter, som 
ej kan gøre den besværlige og dyre rejse til Qunlus. Nu tier 
og samtykker geistligheden i at indrømme hin pragtfulde 
bygning til hospital for kættere og laskarer, saaledes kan 
tiden forandre tænkemaaden ! Regeringen har — imod nogle 
ministres høje skrig — indrømmet englænderne tre af sø
befæstningerne, hvoraf St. Juline er nøglen til Tagus og 
Lissabon — ja hele riget. Endnu ved man ikke, om landet 
har fred med Frankrig eller ej. Hvad der er meget paafal
dende, ja modbydeligt, er den bydende tone Englænderne 
anslaa og den næsten krybende underdanighed med hvilken 
den modtages. Her ser man, hvor sørgelige følger det har 
for et rige at frasige sig al selvstændighed og næsten ube
tinget at kaste sig i en mægtig beskytters værge. Kunde jeg 
skildre D. Ex. mine følelser ved at høre mine kolleger, for
nemme Portugisere, ja selv Englændere, der daglig besøge 
mig, rose og ophøje vor regerings visdom og standhaftighed, 
de vilde fryde sig at være borger i en saadan stat. — Man 
bringer mig nu den virkelig sørgelige efterretning, at vor 
værdige konsul Steenberg er ramt med et apoplektisk slag, 
idet han kom hjem fra børsen. Dersom han dør, taber sta
ten en ærlig og indsigtsfuld tjener, de søfarende en uegen
nyttig hjælper og hans fattige kone og barn deres nødtørf
tige underhold. I de sidste aar har han fortjent saa meget 
ved den danske skibsfart, at han er nogenlunde gældfri. Ofte 
har jeg selv paataget mig hans forretninger for at tjene og 
hjælpe ham. Den danske vice-konsul Rochs kommer nu først 
op efter 3 mdr.s sygeleje. Legationspræsten hr. Dose har 
hele sommeren været paa landet for feber og brystsyge. 
Lægger D. Exe. hertil, at jeg selv ligger bundet til et smerte- 

12*



180

fuldt sygeleje, saa indser De, at det for nærværende tid ser 
noget ynkeligt ud med den danske legation i Lissabon. Jeg 
finder kraft og opmuntring i den deltagelse og smigrende 
agtelse, man viser mig. Uagtet mit hus’s afsides beliggen
hed, uagtet hver visit er en rejse, gaar der ingen dag forbi 
at jo mine kolleger og indfødte beære mig med deres besøg 
og ligesom kappes om at underrette mig om tingenes gang. 
Jeg beder D. Exe. være overbærende i betragtning af min 
ugunstige stilling.«

Efter dette brev standser brevvekslingen over *4 aar, og 
det kan ikke forbavse, at Bernstorff taber taalmodigheden 
og i sommeren 1798 sender sin udsending i Portugal føl
gende ord: »Da jeg i flere maaneder ikke har faaet en linje 
fra Dem, er jeg tvunget til at tro, at Deres helbredstilstand 
er forværret i den grad, at De ikke kan udføre det letteste 
arbejde, og jeg maa meget beklage dette. Under disse for
hold har jeg tænkt paa et arrangement for at knytte den 
korrespondancens traad, som ikke længer kan være brudt. 
Det letteste er at sende en legationssekretær, som skal føre 
korrespondancen, til De føler Dem rask nok til at genop
tage Deres virksomhed — eller renoncere paa en post, hvis 
pligter De ikke kan opfylde. Kongen, som har bifaldet dette, 
har udnævnt grev Carl Moltke, søofficer, og paalagt ham 
øjeblikkelig at afrejse. Den unge mand har i nogen tid væ
ret attaché i Berlin-legationen og har givet beviser paa dyg
tighed. Jeg anbefaler ham til Dem. Hjælp ham i alle maader 
og skaf ham nyttige forbindelser, De kan bruge ham som 
stedfortræder ved offentlige lejligheder, hvor De ikke selv 
er istand at repræsentere h. Maj. Ved at overlade ham 
korrespondancen maa De sætte ham ind i chiffer tegnene, 
aabne arkivet for ham og hjælpe ham paa enhver maade. 
Grev Moltke faar den sædvanlige gage 100 rdl. for lega
tionsarbejdet, som fradrages ministerens budget. Hans pri-
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vate midler afholder hans udgifter, uden at han falder Dem 
til byrde.« Grev Moltke ankom til Lissabon d. 28. Septem
ber, og sender nu jævnligt indberetninger, da Warnstedt 
stadig er syg og ikke kan skrive paa gr. af gigt i hænderne. 
Endnu den 19. Dec. 1798 forhindrede gigten Warnstedt i 
at skrive selv, — sagen drejer sig om to danske desertører 
af dronningens regiment i Glückstadt — Joh. Schrader og 
Carl Gotlieb Borenthal — der har ønsket at indtræde paa- 
ny i h. Maj.s tjeneste, hvis de var sikre paa pardon for de
res deserteren. Indberetningen af 12. Feb. 1799 underskri
ver Warnstedt, den meddeler, at det danske skib »Enrom« 
tilhørende Fabritius og Wewer i København, kommende 
fra Batavia, var indbragt som prise af den engelske fregat 
»Brillant«. Fabritius, der var supercargo og var ombord, er 
bleven behandlet paa den uanstændigste maade af Englæn
derne, man forbød ham at tale med generalkonsulen Ayres 
(Steenberg var død) og forhørte ham i 7 timer hos den 
engelske konsul. Først i Febr. 1799 tager han ordet, pennen 
maa greven føre: »Et daarligt helbred og de voldsomste an
fald af gigt, som næsten har gjort mig lam i højre side, er 
aarsagen til en taushed, som har forvoldt mig bitter sorg, 
og som jeg kun kan bryde ved grev M.s hjælp.« Han tak
ker, fordi kongen har sendt ham greven til hjælp, »men uag
tet jeg er meget fornøjet med hans iver, gør tabet af 1200 
daler af mine indtægter mig bekymret. Her hersker en extra- 
ordinær dyrtid, som endog overgaar dén i London, og jeg 
vil ikke længe kunde bære denne formindskelse uden at 
blive tvungen til at indskrænke min husførelse, saa beske
den den end er, ingenlunde svarende til min stilling.« Han 
er selv tilfreds med sit arbejdsresultat, for selv om hans daar
lige helbred har hindret ham i at holde hoffet au courant 
med de diplomatiske forbindelser, har han haft held med 
handels- og skibsforretningeme, »og hvad angaar hoved-
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øjemedet med min mission: at opretholde det gode forhold 
mellem de to hoffer, tror jeg at have haft god fremgang. 
For nylig gav hoffet mig et sjældent og udmærket bevis 
paa sine følelser, ved at overlade mig dronningens bedste 
magasin for en ringe sum til den kostbare ladning fra Chri- 
stianssund, som kom fra Bengalen i elendig tilstand.«

Grev Moltke fører korrespondancen, indtil han udnæv- 
nes til chargé d’affaires i Madrid i Juni 1801; Warnstedts 
tilstand har nu bedret sig, den sidste indberetning fra hans 
haand er dateret 27. Juli 1801, her fortæller han om det 
daarlige forhold mellem ham og den svenske ch. d’aff. v. 
Rehausen, som ved alle lejligheder foretrækker, hvad der 
er engelsk.

At Warnstedts rolle som dansk gesandt i Portugal var 
udspillet ses allerede af Bemstorffs skrivelse i anledning af 
grev Moltkes udnævnelse; den kongelige resolution sætter 
det sidste punktum: »Da Dig paa vores befaling gennem 
vort departement for de udenlandske sager er bleven til
kendegivet, at vi har besluttet at kalde Dig tilbage fra den 
Dig hidtil anbetroede post som vores overordentlige gesandt 
ved det kgl. portugisiske hof, saa erholder Du hermed den 
udfærdigede rappelskrivelse til hans K. H. prins regenten 
af Portugal, som Du paa sædvanlig maade har at overrække, 
løvrigt befale vi Dig til Din efterfølger at overlevere mod 
qvittering chifferet samt papirerne.«

Efterfølgeren var den tidligere chargé d’aff. Georg Kaas. 
Den instruktion, som Bernstorff sendte ham, indeholder i 
disse linier kritiken af Warnstedt som gesandt: »De kender 
Portugal langt bedre end jeg, og De ved, at den haardnak- 
kede og upassende tavshed som mr. de Warnstedt har be
varet om hoffet, har berøvet os al direkte og autentisk kend
skab til, hvorledes den øjeblikkelige situation er i landet.«

Warnstedts virke i Portugal har to ansigter, et officielt,
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der vel ikke ligefremt er smilende, men dog langt fra præ
get af den begrædelighed, som mærker det andet, private, 
som kan faa en til at mindes tragediens maske. Det viser 
sig i de meget faa breve, han sendte sine søstre i Danmark. 
Han iagttog i flere aar en haardnakket tavshed, dels kunde 
han ikke skrive paa grund af gigten, dels vilde han ikke og 
først efter sin afsked fra gesandtposten, bryder han tavs
heden og søger at undskylde og forklare sig. »I mit 53 aar, 
siger han, maatte jeg uforberedt begynde en karriere, hvor
til alle blive bestemte i vuggen — uden fra vuggen af at 
have mindste rigtige følelse om, hvad mangel betyder eller 
sult, naar der ingen ærlig udsigt er forhaanden til at af
hjælpe hin og til at tilfredsstille denne. Ja! var der et par 
parvenus i vort ministerium — f. ex. en Schulin, en Stampe 
en Holmskjold, ingen betragtning i verden skulde holde mig 
tilbage for at sige sagen, som den er. Jeg har intet sprog for 
disse sande hædersmænd og med al min møje kan jeg ikke 
finde de fornemme tournurer, som saadanne mænd er vante 
til. Latterlig vilde jeg synes i deres øjne — og vil da hel
lere forgaa ukendt. O! dersom jeg havde Ankers sprog, 
tro mig baand og anden diplomatisk forfremmelse skulde 
ikke mangle mig. Dette brev er et slags psykologisk for
svar for min stemning og undskyldning tillige. Den rigtige 
anledning til min skæbne her i landet er: kongen har i min 
formands tid ladet sig overtale til at give den protestanti
ske, Hansestæderne tilhørende, kirke sin protektion og til 
den ende befalet sal. Johnn at bebo dette hus, som menig
heden betalte. Da jeg blev udnævnt bad man atter, om pro
tektionen maatte vedblive men forsikrede, at menigheden 
var saa formindsket og forarmet, at den ikke mere kunde 
bestride huslejen, hvilket er digt, siden her findes mindst 8 
huse, som hvert besidder */2 million crusader. Jeg lod mig 
narre af konsulen og Kaas og dysse i søvn af Hamburgerne.
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Uden dette kunde jeg have sparet 3 aars leje og boet, hvor 
jeg vilde, naar jeg kuns havde holdt et værelse aabent til 
kirkesamling. Kirken, eller kongens protektion for samme, 
er da den væsentlige aarsag til mit fordærv. Det hører til 
min post at føde og huse de med legationspræst betitlede 
gejstlige, som betales rigeligt af menigheden. Tre aar før jeg 
kom betalte jeg dette hus for at conservere kapellet under 
kongens vaaben. Da jeg endelig kom, var der kun et væ
relse beboeligt, hvori præsten logerte. Jeg maatte logere 10 
maaneder med 4 tjenere i værtshus for 16 rdl. dansk dag
lig husleje og lade huset reparere paa min bekostning. Mit 
aars medbragte provision fordærvedes, og det hvormed jeg 
skulde indrette mig anstændigt, fortæredes paa den gru
somste maade i herberget. Nu kom dyrtiden, min kone holdt 
op at hjælpe mig, resten kan Du gætte. Jeg har faaet brev 
fra Kaas, som først mener at være her udgangen af Octo
ber. Jeg har ingen løn — hvoraf lever Du da? og føder 
folk og heste? Af servietter, bordduge etc. etc. og af laan! 
Men hvad bliver da enden herpaa? Det ved Gud! Jeg 
mener skam og den er haard at døje i et land, hvor man 
nød saa megen hæder, jeg har hverken kraft til at døje eller 
styrke til at undgaa den. Hvad da, siden miraklets tid er 
forbi? Det ved alene forsynet! — Og nu gaar Din ret let
sindige broder hen og drikker Din skaal med glad mine og 
hejsa! lystig i nogle ærbare og agtværdige folks selskab. Den 
muntre ærværdige abbed Garnier er med i lavet. Dersom Du 
siger dette til Wewer, som ikke har fundet for godt at melde 
mig sin kredits yderst forsigtige borttagelse, saa vil han raa- 
be: der kerl ist ein narr, er muss in toll-haus! — nu ja lad 
det saa ske. Skulde Kaas blive borte til October, vover jeg 
ikke at rejse med min gigt, mine hæmorhoider og mit svage 
syn, jeg maa da slaa mig igennem til foraaret. Et par væ
relser er mig tilbudte, Frederik holder sig selv. Jeg behøver
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ingen dag at spise hjemme, naar vejret tillader at gaa, thi 
vogn maa jeg da savne, da man her kun har dem hele eller 
halve dage, mindst 3/2 rdl.

Førend jeg slutter maa jeg dog besvare et spørgsmaal, 
som Du kunde gøre nemlig: var der da ingen, Du kunde 
bruge til at skrive jævnligt for Dig? Jo, en mindst 55 aar 
gammel klog, lærd, sindig meget agtet, temmelig fornem 
men ulykkelig fransk gejstlig. Han krøb i mig, som i andre, 
men kun for at bedrage mig for 200 rdl. og at slæbe om 
i byen alt, hvad jeg betroede ham. Lykkeligvis talte han 
fra andre til mig, som fra mig til andre, hvorved jeg straks 
baade blev sky og klog og trak mig da naturlig strax til
bage i min hjælpeløse tilstand, ladende mine 200 rdl. i stik
ken som lærepenge og glad ved at slippe for saa billigt køb. 
Jeg var ikke hans eneste gæk, en liden trøst. — Præsten 
Doose er en fortræffelig moralsk mand, bor og spiser med 
mig, men sygeligere end jeg, arbejder med kummer hele 
ugen paa hans vakre og store prædiken til Søndagen og 
ikke mere skikket til mit arbejde end en simpel bonde vilde 
være det. Desuden lønnes han af købmændene og har ved 
mange aars skoleliv erhvervet et slags pedantisk egoisteri, 
som gør al anden end høflig og almindelig omgang el. for
hold mellem os umulig. Jeg kan klage for ham, men al 
hans trøst og hjælp bestaar i fortælling om hans egen nød, 
hvorved han da altid sikkert forøger min egen. Jeg kunde 
ladet ham iblandt skrive til Dig eller min kone, men da 
var han bleven nøjere kendt med mig end jeg af mange 
grunde kunde skøtte om, og han havde desuden forskræk
ket hele min slægt. Jeg tilstaar, at jeg med en slags under
lig romansk stemning beroligede mig for Jer, mine gode 
søskende. I var mig stedse nærværende, jeg talte med jer, 
I saa og trøstede mig, var vidner til min tilstand, delte min
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skæbne, forsvarede mig og bleve ikke kede af at ynke, elske, 
bede godt for jeres broder Hans.«

Dette brev giver Warnstedt, som han er som menneske 
med sit af følelser og stemninger bølgende sind, med sin 
tro paa og interesse for mennesker og deres skæbner, ukri
tisk og derfor ofte gribende fejl, med sin mangel paa sans 
for oeconomi, uagtet han kan hænge sig i smaatskaame be
regninger, med sin tilbøjelighed til venskabsforbindelser med 
mænd, med sin sarkastiske gemytlighed, — endelig med sin 
pengetrang, sin gigt og sine hæmoroider.

Den kgl. resolution, som sendte den forhenværende the- 
aterdirektør ud til Evropas yderste hjørne og lod ham — 
ubemidlet — optræde som statsmand, er ikke en vens, men 
en dommers værk. Enevælden havde sin egen maade at 
straffe, Warnstedts faders skæbne viser ad hvilke veje man 
naaede maalet. At han selv har følt sin uformuenhed i dob
belt forstand og meget hurtigt har givet blank op, derpaa 
er hans aarelange tavshed baade overfor hans overordnede 
og hans familie det bedste bevis. Befriet for ambassadør
værdigheden faar han atter mælet, til søsteren, grevinde 
Schulin, skriver han følgende fødselsdagsbrev fra Lissabon 
d. 4. Aug. 1803: Jeg har saa tit sagt, at I mine søskende 
altid er mig nærværende, mit hjærte er propfuldt af varm 
godhed for jer alle, det overløber af ønsker, taksigelser, øm 
kummer og store velsignelser. Men hvad er al denne mund- 
godhed imod jeres reelle deltagelse? intet! Modtag ofret af 
mine indbrystige forbønner og velmente velsignelser til Din 
festdag. Den tid haaber jeg vil komme, at Du og jeg kan 
fremsætte os lige for hinanden i nøgen tykhed — det er 
naiv sandruhed — og fortælle hinanden, hvorledes vi ved 
lutter skævheder blev til saa utrolig lidende væsener! Uagtet 
at den nu i 2 maaneder daglig tiltagende forfærdelig una
turlige hede opløser mig i vand, og at en tjener staar over
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mig for at bortvifte ubarmhjærtige insekter, saa var min 
hensigt dog at sladre noget vidtløftigt med Dig. Men en 
agtbar Skotte og portugisisk general — Forbet — aabner 
min dør uden complimenter og lukker min træge tankegang 
med det samme. Heden er utaalelig, vandet løber i mine 
tøfler og den salte sved svier i mine øjne. Imellem kl. 4—5 
blæser en iskold, farlig vind, ellers er nat og dag lige hed. 
Heden er skyld i, at jeg ikke har kunnet gøre mit mémoire 
færdig. Kaas vilde det, men heden bragte ham nær til gra
ven, han flygtede paa landet. Min sag vækker ubehagelige, 
ulykkelige erindringer. Mine nerver er i et udmattet væsen, 
den mindste vedholdende anstrængelse er dræbende for mig. 
Planen til mit mémoire er god, fordi den er bygget paa 
naiv sanddruhed. Jeg vil ikke skjule mine mangler, men og 
ikke glemme mine fortjenester, som jeg dog ikke vil gøre 
gældende til ære eller belønning, jeg vil henstille min skæb
ne i den danske konges og det danske ministeriums hænder, 
uden frygt uden haab. Kongens magt er grundet paa naade, 
ministrene forstaar at skelne mellem svaghed, fejl og for
sætlig brøde. Jeg begærte intet af ambition og egennytte 
var aldrig min lyde, nok herom, det svimler for mig at tæn
ke en passant herpaa. — Iblandt det jeg vilde skrive om 
idag er ogsaa noget om min øconomi. Du rører denne post 
med varsomhed, Du har nævnt en stor sum, jeg her skal 
have oppebaaret. Gode Gud, hvor vil I alle blive beskæm
met og forundret, naar I af min husholdningsbog, hvori 
hver hvid og skilling daglig er indført, erfarer, hvorledes 
jeg har anvendt min løn og det jeg desforuden har forbrugt 
og nødvendig er i gæld for. Hvad en modest karriol paa 
2 hjul, 2 faste folk og hus har medtaget, ser Du af ind
lagte lille udtog. Deri finder Du 13,789 sp.dalers udgift 
uden at andre end kusken og staldkarlen er fødte eller ko
stede. Brødprisen er i alle lande reglen for andre fødevarer.
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Tænk Dig nu at jeg næsten i 3 aar næppe nogen dag kun
de komme ud med mindre end for to danske rigsdaler til 
brød alene, Lissabon er 1/3 næsten T/2 dyrere end London. 
Jeg har lidt kummer og nød paa mit eget legem, nægtet 
mig alle forlystelser eller sundheds opmuntringer og ingen 
— nej ved den alvidende Gud, ingen fantasier tilladt mig, 
alene for at ofre saa meget min kraft formaaede og ikke 
formaaede for min konges ære og min posts interesse, og 
dette tør jeg i fortrolighed prelle for Dig, Louise og Fritz, 
at den udenlandske minister endnu skal fødes, som medfø
rer et mere hæderligt rygte for sin publique og private van
del end Din trofaste, jer alle elskende Hans Wilhelm. — 
For at give Dig et bevis paa den agtelse, jeg her staar i for 
min indskrænkede men anstændige indretning, fordi jeg 
hverken spiller, fraadser eller tillader mig nogen slags ca
price, fordi jeg betaler min mad og fordi ingen forfølger 
mig i gaden eller ved døren, saa vil jeg kun sige dette: Da 
huset Bruyn og Joutard havde modtaget Wewers kredits 
opsigelse, gik den unge Joutard til hans og min ven, den 
formuende schweitser købmand Brelas for i fortrolighed at 
raadføre sig med ham, hvorledes de skulde forholde sig — 
smerter i haanden driver sveden af mig og insekter af alle 
slags martrer mig, men jeg vil vedblive — Brelas’s svar var: 
De skal straks køre til ham og sige ham indholdet af W.s 
brev men tillige, at dette ikke gjorde forandring i deres 
kredit. Saaledes gjorde manden og bragte tillige 100 m. d’or 
for at erkyndige sig om jeg behøvede samme. Den 1ste Juli 
da vogn og J/2 aars husleje skulde betales, erholdt jeg at
ter, ved blot bud 150 m. d’or, hvorfor de næppe vilde mod
tage mit simple bevis. Ingen Portugiser nægter Din bror 
det bedste han kan tilvejebringe — men jeg kan jo ikke 
betle! Sig det til ingen: men fra regenten til den ringeste 
katholske pøbel er de bedrøvede over min bortgang. En
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sagde nylig til mig under en storm: idag drukner Deres 
efterfølger! Jeg lo med taarer i øjnene!«

Man kan ikke sige, at den velvilje, som Warnstedt gi
ver saa veltalende exempler paa i dette brev, ogsaa besjæ
lede hans efterfølger Kaas. Allerede ét aar efter sin udnæv
nelse til gesandt søger han afsked, daarlig helbredstilstand, 
hyppige og lange sygdomsanfald tvinger mig, skriver han, 
til at søge afsked fra en post, hvor jeg ender med at miste 
kongens naade, mine foresattes tillid, helbred og formue, 
ligesom jeg maa renoncere paa behageligheder i livet, da 
jeg mærker modstand og modvilje mod alt, hvad jeg fore
tager mig, baade officielt og som privat, hvad jeg kun kan 
tilskrive min formand, kammerherre Wamstedt’s lumske og 
underfundige holdning. Efter alt at dømme vil han blive 
her, da han, siger man saa aabenlyst og absolut, at jeg ikke 
kan tvivle derpaa, har faaet tilskud fra regeringen til at ek
sistere for. Hermed svinder mit sidste haab om at jeg, naar 
han forlod landet, atter kunde knytte de venskabelige baand, 
jeg tidligere havde med hoffet og adelen, og træde i et 
passende forhold til mine kolleger, som han har formaaet 
— jeg beklager at maatte sige det — under hykleriets maske 
at vende fra mig, idet han har stillet baade sin afsked og 
min udnævnelse i hans sted i et falskt lys, maaske ogsaa min 
opførsel og karakter. Der er derfor kun tilbage for mig at 
opnaa ved h. Maj.s godhed tilladelse til at forlade landet 
og min post ved at faa afsked. Min eksistens afhænger der
af og til mit sidste suk vil jeg være greven taknemmelig for 
at tale min sag hos excel. Deres broder. Det har været mig 
umuligt at faa fra ham de depecher, som hører til arkivet 
og som har været udvekslede af ham og til ham under hans 
mission, og jeg har ikke autorisation til at handle med 
strænghed eller nægte ham den beskyttelse hans tidligere 
charge som minister giver ham mod hans meget store an-
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tal kreditorer, der som følge af hans forlængede ophold, 
kunde kræve retsforfølgning.«

Da minister Kaas skrev disse meget stærke ord om sin 
forgænger i embedet, — ord, som lader en erindre, hvad 
Charlotte Biehl i sine livserindringer og senere i Don Vari- 
nos forklædning, skrev om generaladjudant Warnstedt, var 
han en syg mand, og det maa ogsaa tages i betragtning, at 
et saa ustadigt svingende temperament, som Warnstedts, vil 
være tilbøjelig til at lade udtalelser falde, der ofte er mod
stridende som det sind er, der fostrede dem. I følgende 
brev, det sidste, han skrev til sin slægt fra Lissabon, et lyk
ønskningsbrev til den ældste søster, viser han os det ydre 
og indre: »Paa den egentlige dag, Du af forsynet blev skæn
ket din slægt — 6. Dec. — takker jeg Gud og beder ham 
bevare Dig og overvælde Dig med velsignelse, om 4 uger 
vil vore venner celebrere Din fest, hvor sikkert haabede jeg 
ikke at kunne blande mine ønsker med alle disse, men det 
skulde ikke ske Din gamle graa, næsten udlevede broder. 
Jeg fejrer den idag paa en Dig værdig maade. Jeg klæder 
et fattigt barn, som sad nøgen udenfor mine vinduer i 
kulde og delte en smule brød med en sulten hund! Siden 
Din moders død er Du ikke bleven behandlet saa kærlig 
af nogen som af denne logrende hund — tænkte jeg. Si
den 15. Juli har jeg — rejsefærdig — ventet paa sikker 
sørejse. Den franske General Lanes tilbød mig fri landrejse, 
men politiken holder ham tilbage, i maaneder har man ven
tet ende paa den tyranniske blokade. En almindelig grasse
rende sygdom, hæftig diaré, som følge af den vedholdende 
hede fra Maj til September, har grebet mig og vedvarer end
nu. Kaas er stedse syg, ofte døden nær. Hans sygdom ligger 
mer i sindet end i kroppen. Hans særhed gør hans karak
ter skade og skræmmer alle fra ham, det bedrøver mig 
uden at jeg kan gøre ændring, hvor meget jeg end har vir-
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ket derfor. Hvis det lykkes mig at komme tilbage til fædre
landet, vil Du finde mig isgraa, uden frisure, med 8 tæn
der mindre end dem, jeg bragte hid og med en vaklende 
fortand. løvrigt af omtrent samme drøjelse, som da Du 
omfavnede mig sidste gang 15. Aug. 1793. Mit syn bliver 
stærkere i fjernsyn, et teleskop for fysiske og moralske gen
stande, nærved svækket af nattevaagen, saa jeg næsten ikke 
kan læse ved lys, næppe skelne klør fra spader og hjærter 
fra ruder. Ligesaa sløvt er mit moralske øje, jeg øjner knapt 
om morgenen, hvorledes jeg skal naa aftenen. Min hukom
melse er i bedrøvelig forfatning, den minder mig vel om 
tusind blide genstande, men naar den minder mig om min 
stilling i livet, om de underlige omstændigheder, som bragte 
mig ud af min rette vej og ind i en gyselig labyrinth, o, 
da hypper den saa mangfoldige klager, beskyldninger, und
skyldninger paa mit svækkede og sløve gemyt, at jeg enten 
farer op i vildskab eller hyppigere hensynker i kraftesløshed, 
hvoraf en flue, en myg, en loppe, et skrig fra gaden kan 
vække mig, og jeg betragter flue, myg, loppe som en Guds 
gave og takker, fordi han ved smaa midler vil virke lindring 
i et saaret — ikke ondt hjærte.«
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OVERHOFCEREMONIMESTER. LIVSAFSLUTNING.

Efter ti aars fraværelse gensaa Warnstedt sit fædreland 
d. 27. Juli 1805. Rahbek kalder perioden fra 1794—1801 
for poesiens syv magre aar, A. S. Ørsted siger: den franske 
revolution, som vel vakte afsky ved at bringe kongen paa 
skafottet, gav os ikke saa liden sympati med lighedsprincip
pet, forsaavidt det vendte sig mod de fortrin, som fødslen 
gav. Hvad den religiøse tænkemaade angaar, da fandtes der 
den tid i hovedstaden bl. den oplyste klasse og især i den 
yngre verden langt mindre agtelse for kristendommen end 
der har vist sig i en senere følgende.«

Den 62 aarige forhenværende officer, teaterdirektør og 
gesandt skulde atter til at kæmpe med tiden og forholdene; 
hans ønskers maal: rolig uafhængighed og kraft til at hjæl
pe, hvor hans hjærte synes det behøvedes, var i øjeblikket 
ikke til at skimte. Om sin ankomst skriver han fra Toningen 
eller rettere paa Ejderen og paa skibet, den Hamburg paket 
(Capt. Menke) »Igaar ankom jeg efter 5 ugers lykkelige 
sejlads og tvende dages frygtelige storm nær ved Helgoland. 
Under forfærdeligt bulder, under stort overløb af besøg til 
de andre passagerer og kaptajnen og under told-havne og 
flod betjentenes overværelse fik jeg et par konfuse sedler 
afsendt til Fritz og min kone. Da jeg erfor kronprinsens 
nærværelse besluttede jeg at oppebi Fritz’ raad i den arkaisk 
vakre Friederichsstadt, hvor jeg maa hvile legem og sjæl
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og lidt efter lidt nationalisere mig, at kaste mig i kronprin
sens vold, for ikke at sige arme, synes mig det rette. Et 
meget forbindtligt brev fandt jeg fra min kone, som dybt 
begræder sit store tab. Den snedige Rowohl, til hvem Wewer 
anbefalede mig, blev paa mit raad hendes kurator, har gjort 
sig et religiøst bedrageri system, i de sidste ti aar levede han 
over evne og i 25 aar har han brugt religionen som skjul 
for skælmen, han sang og bad stedse, forsømte ingen præ
ken. En fattig skipper bragte ham aftenen før hans fald og 
fallit 2000 daler, hans hele formue, som han begærlig tog 
— men Gud lever endnu ! Jeg bød frk. Schilden min haand, 
jeg vilde ikke være hendes arving under andre vilkaar, den
ne forbindelse gjorde mig mere ulykkelig end lykkelig.« Fra 
Frederiksstad rejste Warnstedt over Rendsborg — hvor 
prins Frederik af Hessens lighed med bedstefaderen kong 
Fred. d. 5te »der var saa meget for vor familie« slaar ham, 
til Kiel. »Den følgende dag saa jeg min ærlige kone i yder
lig legemlig lidelse. Sjælen var sund og sindet først lidt 
knibsk, derefter saare blidt mod mig, 4 timer om formid
dagen, 3 om eftermiddagen tilbragte jeg i vemodig glæde 
hos hende. Næste morgen til Travemünde, vel modtaget af 
hoffolkene. Vor kronprins sagde mig, hvad han som regent 
burde sige, tillod mig at tale omstændeligt, tog del deri, hvad 
jeg i én time fortalte, og ved bortgangen meddelte adju
danten Bülow mig, at det var prinsen kært at se mig oftere. 
Begyndelsen var god, gid enden var ligesaa. Efter fem dage 
tilbage til Eutin, til middag hos fyrsten, efter denne con
cert. Jeg var glad, men midt i glæden bragte man et brev 
fra Eric Berger. Det var min ægtede kones, min velgører- 
indes, min ømmeste venindes dødspost. Jeg styrtede ud af 
stuen for ikke at forstyrre andres glæde med min private 
sorg og sluttede mig inde i værtshuset med al min kval. 
Det skulde ikke undes verden at se, at jeg sandelig kun øn-

W. Ørbæk 13
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skede at gøre denne værdige kones dage saa blide, som det 
kunde dependere af mine evner og opmærksomheder for 
hendes ypperlige egenskaber som for hendes skrøbeligheder. 
Kanske har hendes knækkede legem ikke udholdt sindsbevæ
gelsen ved mit komme og min munterhed. Hun har gjort 
codiciller i min fraværelse, men vist intet til min desavanta
ge. Eric Berger skal disponere over 6000, deraf skal han 
have 2000, hendes pige 1000, hendes doctor 500. Hendes 
ubetydelige gæld og begravelsen skal og deraf bestrides, de 
tiloversblevne 1500 skal Berger forrente til mig med 6 %. 
Mit med perler besatte portræt skal grevinde Schulenburg 
have. Min kones store tab gør mig ganske afhængig af kon
gens naade og foranlediger mig at begære honorabel pen
sion for 26 aars ubeskrivelig bitter tjeneste, som jeg kan 
kalde marterkrone. For min krigstjeneste har jeg intet at 
fordre, ejheller for min minister post, hvor glimrende tjene
ster jeg end har vist i samme, men 2/3 pension af min 
theaterpost tror jeg at kunne gøre ligesaa billig paastand 
paa som en aktør eller anden theater betjent. I samme til
satte jeg mine bedste aar, helbred og sindsro.« Warnstedt 
rejser nu til broderen og hans familie paa Løitmark, han 
er ledsaget af sin tjener Frederik Schultz, som han kalder 
min kirurgus, kok, hushovmester og skriver, »et letsindigt 
men godt og forfængeligt menneske, den raskeste kammer
tjener man kan se, han koger en lækker suppe paa en graa- 
sten eller pølsepind.« Her paa Løitmark slaar det første 
pust af den ny tid ham imøde fra broderbømene. Han 
skriver: »Tro ikke, jeg vil mindske Din kærlighed for vor 
inderlig elskede broders børn, jeg vil blot varsko Dig, Du 
maa ikke søge det samme i de voksne, som Du fandt i de 
umyndige. Alt hvad de ved er, at ingen har synderligt at 
genere sig for, leve friheden og egoismen! Hvad der er over 
mig skal ned! jeg taaler ingen overmand, og hvad der er
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under mig træder jeg paa! Ich — Ich ist der religion unse
rer theuren jugend! I mange ting er de elskværdige og aab- 
ne som luften, i andre tæt tilknappede som en hofintrige 
eller en gerrigs pengepung. Der er noget sfinxagtigt ved dem, 
som et saa simpel dansk bondegemyt som mit aldrig ret 
kan komme efter. Du kender Fritz’ passionerte raseri for 
England, og hans væsen mod Napoleon og Frankrig. I an- 
ledn. af nogle spøgende indfald om Nelson og Pitt, svarede 
den gode Fritz i høj tragi-komisk stil, formanede mig til ej 
at dømme over saa dydige og store mænd. Jeg mener nu 
de fortjene helvede med deres ambition og egoisme. Jeg 
er ingen politicus, men har en takt, der passede med min 
regerings takt og udtalte aand. Jeg stødte ingen, jeg for
drog mig godt med alle nationer og havde venner blandt 
engelske, franske, spanske, svenske og ingen holdt mig for 
spion.« Ombølget af denne, ikke helt velvillige familieatmo
sfære — Fritz’ børn behandler os som Moliéreske komedie 
onkler og tanter, siger han — skriver Warnstedt, der som 
sædvanlig er plaget af økonomiske bekymringer, sin tidli
gere omtalte ansøgning til kongen om 2000 rdl. aarlig i 
pension og 1000 rdl. aarlig i 6 aar til hjælp for den i hans 
gesandtskabsplads nødtvungen gjorte gæld, for hvilken han 
kan aflægge detail-regnskab. »I min første løbebane, den 
militære, tilbragte jeg 22 aar til kongens og mine foresattes 
bifald. Som direktør for det kgl. theater, denne saa vanske
lige og besværlige plads tilbragte jeg 14 aar af min bedste 
alder med uerstatteligt tab af helbred og sindsro. I 1792 
udnævntes jeg til overordentlig gesandt ved det portugisiske 
hof. Jeg nød prinsregenten af Portugals offentlige og parti- 
culære gunst og statsminister Pinto’s fulde tillid, og knyttede 
venskabsbaandet snævrere mellem D. Maj. og den portugi
siske regent og skaffede ret og hjælp til dem af mine lands
mænd, som trængte til min indflydelse. Jeg tør haabe, det 
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maa være mig tilladt at anføre følgende grunde for min 
nærværende suplique: Som direktør for de kong, theatre 
havde jeg 2250 fast aarlig løn, fri vaaning paa Christians
borg slot, adgang til D. M.s tafler og andre emolumenter, 
ialt 3000 rdl. aarlig, at jeg maatte opofre mer end ti tusind 
rdl. af min kones formue og egne effecter for at fremkom
me med anstand i den mig i Portugal anbetroede plads. Jeg 
kan godtgøre, at 2/3 af den danske minister løn i Lissabon, 
det kostbareste levested i Evropa, næppe forslaar til hus
leje, tjenerskab og en simpel landsbrugelig ekvipage. Pligt 
og nød bød mig gøre betydelig gæld, som jeg for nationens 
og egen æres skyld, bør afbetale jo før jo heller, som vilde 
blive mig umulig uden D. M.s hjælp.«

Et brev til kronprinsen, hvori Warnstedt bad om under
støttelse til et heldigt udfald af ansøgningen om hjælp til 
nogenlunde sorgfri dage, var uden virkning.

Bernstorff skriver: »Da departementet for d. udenl. sa
ger ikke havde nogen grund til at andrage, at der maatte 
bevilges pension til kammerherre Warnstedt i hans sidste 
plads, henstilles det til Finans kolleg.s bedømmelse, om sam
me skulde finde sig foranlediget i betragtning af W.s for
rige tjenester at understøtte ansøgningen eller en del deraf 
for h. Maj.« Haabet om pension blev ikke til virkelighed, 
statskassen forblev, maaske som følge af de overordentlig 
vanskelige pengeforhold, lukket. Bernstorff syntes ikke at 
sætte Warnstedt saa højt som han satte Bernstorff. »Jeg 
elsker grev B., tro ikke, jeg et øjeblik har miskendt hans 
ubegrænsede storhed mod mig, det er just den, som gjorde 
mig saa usigelig liden i egne øjne, at jeg ikke turde se op 
til den unge stormand, som jeg gamle lærling havde baaret 
paa armen. Hans depecher og egenhændige breve knuste 
mig, til mennesket B. havde jeg kunnet skrevet og dyppet 
pennen i hjærtet, men jeg formaaede ikke at separere mini-
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steren fra den elskede mand — derfor tav jeg stupid til min 
og ingen andens skade.« Warnstedt maatte saa søge selv at 
skaffe penge, hvad der var overordentlig svært paa det tids
punkt, da bankerottens truende skyer allerede stod i den 
økonomiske horisont.

»Du ved, skriver han til sin søstersøn, at jeg har arvet 
marskland c. 600 morgen efter min salig kone, dette for
træffelige for alle ordinære og extraordinære byrder i krig 
og fred befriede land, hvorpaa et par hundrede okser aarlig 
prosperere fra 400—800 pund vægt i 8 mdr., er mellem 
brødre omtrent 50,000 rdl. værd, men her er en saadan 
pengemangel og et saa ugudeligt penge jøderi i anledn. af 
de desperat høje jordindkøb, som nu ikke afkaste rente, at 
man ikke er istand til at skaffe sig et lovligt og ikke øde
læggende laan paa det solideste pant. Jeg rejste til Schlesvig 
og derfra til Altona for at negociere penge, men har ikke 
naaet mit maal — de penge — de penge. Skulde man ikke 
i overformynderiet eller et andet sted kunde faa, hvad jeg 
ønsker, 1/3 af værdien for at betale min gæld og skaffe mig 
et tarveligt etablissement i en af disse byer, hvor jeg uaf
hængig dog en gang i livets aften kunde faa mine podagri- 
ske ben under eget bord. Hypoteket er en sjælden perle, 
aarstiderne har ingen indflydelse med mindre Gud befaler 
12 maaneder frost og sne. Ingen brand og ingen tyv kan 
skade det, kun jyske okser eller skilpadder kan trives der og 
bebo det.« Efter en række forgæves anstrængelser lykkedes 
det endelig Warnstedt i beg. af 1807 at laane 3000 rdl. paa 
dette pant, som han kalder »une perle fine«, pengene sad 
paa den tid godt fast.

Umiddelbart efter sin tilbagekomst genoptog Warnstedt 
korrespondancen med sønnen og sine to søstre. Grevinde 
Schulin forlod i 1805 Frederiksdal og førte i et par aar en 
omflakkende tilværelse, dels i den hernnhuttiske menighed i
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Christiansfeld, dels hos broderen paa Løitmark. Dette gjorde 
et stærkt indtryk paa Warnstedt, som skrev mange og lange 
breve til søsteren uden dog at forstaa, at der bag hendes op
førsel, udtalelser og højst uligevægtige handlinger skjulte sig 
en begyndende sindslidelse. At hun skaanselsløst og ubeher
sket har kritiseret broderens livsførelse og mangel paa øko
nomisk sans förstaas af nedenstaaende brev, hvori han for
søger et slags forsvar og en orientering. Det er det sidste brev 
til hende hvori den tone klinger, som har gennemstrømmet 
alle hans breve til søstrene i de forløbne 33 aar, han er be
hersket, rolig og velvillig ironisk uagtet hun — som han %2 
aar efter skrev — har fyldt mit ømme broderhjærte med na
gende kummer og gjort min hjemkomst til fædrelandet til 
ækel.

»Af mit ganske hjærte takker jeg Dig for Dit højst rede
lige, christelig moralske og filosofisk praktiske hyrdebrev af 
8. ds., det er skrevet som venner bør skrive til hinanden, 
med koldt overlæg og i det velmenende hjærtes sande, na
turlige sprog. O ! at man først naar løbebanen næsten er ud
løbet faar og kan forstaa saadant sprog. Hvor tungt og yd
mygende, hvor sørgeligt tillige, at man først begynder et ar
bejde paa sin opdragelse, naar man kun har tid tilovers, efter 
naturens sædvanlige løb, at arbejde paa sin ligkiste. O, det 
nedtrykkende syn at se tilbage paa en lang række af usselt 
henlevede aar, fordi man ingen rigtig vejledning fik, inden 
man begyndte at betræde det store verdens theatre! Fyldt 
med religiøse — rettere sagt — overtroiske og urigtig for- 
staaede adelsfordomme, betraadte jeg min, under den ful- 
deste bevidsthed af haan og ringeagt bringende fattig
dom. Hjærtets fromme fordringer og ambitionens beskedne 
krav, vilde jeg stedse tilfredsstille, men naar stundom mid
lerne mødte mig, saa kunde mit varme hjærte sjælden — 
næsten aldrig — bringe ambitionen det fornødne offer. Hvor
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kunde jeg, som kendte nød af egen og forældres sørgelige 
erfaring, nægte hjælp og trøst til den mig bekendte nød
lidende? Men ak! den drift at hjælpe andre kostede min 
livsro og i mange aar min huslige lyksalighed. Alt dette kan 
Du, min Fikke, absolut ikke forstaa, ej heller har jeg tid og 
kraft at væve mer herom nu, men minder Du mig engang 
om dette kapitel, skal Du faa svar paa meget, som kanske 
skal gøre mig mindre dadlelig i dine øjne, end jeg nu synes 
at være. O! vidste Du hvor lyksalig jeg er ved at tilfreds
stille min naturs krav med de ringeste og uskyldigste ting, 
hvor let jeg er tilfreds med alt til føde og læske mig, Du 
vilde ikke tro, at min podagra var resultatet af fraadseri, — 
at jeg ikke ganske holder maade, ikke altid nægter mig det, 
som bydes af den rige natur, er en sandhed. Men hverken 
min pung eller helbred lide herunder, saa at jeg dermed 
kunde ødelægge nogen af delene. Fra aaret 1783 til nu har 
jeg haft 4 store podagra attaques og stedse blev de foranle
digede ved besynderlige, mest moralske omstændigheder. Det 
lader som om dette onde hvert 6t.-7d. aar skal løsne hvad jeg 
samler af gemyts og legems onde. At jeg efter 10 aars aabne 
porer maatte faa disse skadelig lukkede af regn, blæst og 
frost og at deraf enten vilde følge, hvad der lykkeligvis er 
fulgt, eller anden dræbende sygdom, ventede jeg siden Ok
tober, da saavel jeg som mine to folk sporede hæftig virk
ning af klimatsforandringen. Min tjener maatte jeg sende 
hjem syg med Fritz, og hvad der forestaar Frederik er endnu 
at vente. Kanske hjælper hans stærke konstitution og muntre 
sind ham bedre end den anden. Disse folk koste mig vel me
get, som Du siger, men ikke saa meget, som man tror. Jeg 
skylder dem meget, thi de var trofaste og redelige under 
tunge kaar, skulde jeg nu, da forsynet sørger for mig lade 
dem lide? Nej ! Jeg sørgede for Obel, for Josef Stoke og for 
den nichtswürdige Christian, for disse vil jeg ikke gøre min-
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dre, de have ret til min omsorg. At skaffe mig et renligt, 
højst tarveligt men mageligt hjem, hvor jeg kan sætte fød
derne under eget bord, er alt, hvad jeg bryder hovedet med. 
Det maa være i nærheden af mine og saaledes, at jeg uhin
dret kan se menneskekravl uden at have med dem at be
stille og ved vandet. — Men hvortil al den sladder — til
giv mig! Da jeg første gang her saa kronprinsen spurgte 
han mig om Dig og talte godt om Sigis. Jeg gjorde ham en 
ganske naif fortælling om hans frie og fornuftige opdra
gelse. Jeg sagde videre, at Din retraite til Christiansfeld, som 
saa vrangt blev mistydet, stod i nøjeste forbindelse med Din 
søns studeringer, saa haardt dette offer end var Dig, mente 
Du at skylde hans gode hjærte det. Han udbrød med hans 
egen naturlige hæftighed: »Ja, nu kan jeg begribe det — 
det er fornuftigt — han bliver nok færdig, han har megen 
forstand og er elles ret rask«, siden erfor jeg, at »ret rask« 
betyder meget i prinsens tanker. Du vil tro, jeg satte Dig i 
rigtigt lys fra alle sider. Bülow, Brockenhuus og den gode 
Marie gentage ofte, at det vilde være prinsen kært at se mig, 
Kaas og Møsting admittere mig til deres daglige circler, og 
da dette nødvendigvis virkede paa min existens i denne adels 
øjne, ofrede jeg derfor mine kostfrie og rolige dage paa Løit- 
mark. Jeg vænnede dem til at se mig, høre meget af det, 
jeg ej skrev om og dokumenterede det med originaler for at 
blive troet. Jeg kan stundom bedre tale end skrive og en vis 
erfarings takt hjalp mig. At betage publikum den tanke om 
en slags unaade, ringeagt for min moralske, politiske og øco- 
nomiske konduite, var mig yderst vigtigt. Folk begegne mig 
med agtelse; da jeg har været saa længe fraværende og ej 
har skrevet meget, er det mig om at gøre, at hver mand skal 
kende mig, for at de kan se, at jeg hverken var ganske skæv 
i forstanden, umulig i selskabet eller belastet med drik eller 
spillesyge og naar man ikke mer lugter af fattigdom, faar
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verden, som stedse vil blændes, mer lyst til at se sandheden. 
Min Frederiks ligesaa utrættelige som forstandige og kunst
mæssige omsorg for mig er ikke det uvigtigste jeg har at 
glæde mig til. Han er her lige saa agtet for hans anstand og 
tjenstiver som i Lissabon og foruden den nytte og rolighed 
han skaffer mig, er det endda en slags hæder at have et skik
keligt menneske til sin betjent. Jeg ser med længsel brev 
imøde fra Frydendahl. Han har gjort saa godt indtryk paa 
mit gemyt ved hans sidste besøg, at jeg nu ikke vel kan 
hjælpe mig uden efterretning fra ham.« De baand, som fra 
fordums tid bandt Warnstedt til slægt og venner, var atter 
knyttede efter at opholdet i Portugal, præget af depression, 
var afsluttet. Forholdet til sønnen var fast og inderligt, men 
det baand, som bandt ham til søsteren, grevinde Schulin, 
brast desværre under deres samvær paa Løitmark i foraaret 
1806. Hun var da uden tvivl i en saadan tilstand, at kun hin 
tids mangel paa forstaaelse af sindssygdom og dens behand
ling forklarer og undskylder, at en saadan patient færdedes 
frit omkring til ulykke og sorg for sig selv og andre. Warn
stedt giver følgende malende beskrivelse af hendes tilstand: 
ved omgangen med hende paa Løitmark saa jeg destoværre, 
at hun uophørlig forstyrredes i sindsroen af de heterogeneste 
stemninger. Det var en blanding af hovmod og ydmyghed, 
af barnagtig forfængelighed og skødesløshed over hendes 
værdighed, af andagt og letsindighed etc. etc. Hun var med 
et ord sig selv til last og hendes omgivelser til sorg, kummer 
og ærgrelse. Den ulykkelige kones hjæme er fyldt med illu
soriske ideer, hun svæver i de øvre og underste regioner, det 
praktiske, som ligger mellem begge, er hende fremmed. Det 
ulykkeligste er, at hun paa en saare materiel maade under
holder sin fysik, som derfor tager luven fra hendes fine for
stand og kvindelige délicatesse. « Da Warnstedt kom hjem 
til Kiel, hvor han boede i Hofstrasze i det Brockdorff’ske
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hus, skrev han, ophidset og krænket, et brev til søsteren, i 
hvilket han saa at sige opsagde hende huldskab og troskab: 
»Jeg vil fra idag ikke være maalet for Dine onde sider, Du 
kan være moquant, spidsfindig, ridicule opfarende, som i 
aftes over Bonapartes billed, bitter persiflerende, latterlig 
stolt, ironisk, precieuse — men fra idag maaler jeg Dig med 
samme maal, som Du mig. Du faar lige for lige og det straks, 
ved bordet, paa promenaden, i selskab, ja i kirken, jeg be
tragter os som to gamle mennesker, hvoraf jeg som ældst 
broder ogsaa har et naturligt krav paa agtelse.« At dette 
brev skulde gøre noget indtryk paa en syg hjæme, har 
Warnstedt sikkert selv betvivlet, da hidsigheden havde sat 
sig; de breve, han senere modtog fra søsteren gemte han, 
uaabnede i den saffians tegnebog, hun havde givet ham hin 
Augustdag 1793, da han for bestandig tog afsked med det 
Frederiksdal, hans hjærte hang ved. Grevinde Schulin døde 
14. April 1807 og blev begravet i parken ved Frederiksdal 
slot, hendes søster, Louise, som døde 72 aar gammel d. 29./4. 
1813, stededes til hvile ved hendes side. Ved efterretningen 
om sin yngste søsters død skrev Warnstedt: »At tale og skrive 
om sorg formindsker og fordeler samme, men jeg kan hver
ken tale eller tænke paa min elskede søsters tab uden kvæ
lende beklemmelse, jeg kan ikke udtrykke, hvad mit hjærte 
føler, al sindsrørelse irriterer min ulykkelige hoste, som jo er 
den samme art som den, min salig Sofie klagede over i hen
des sidste brev — det sidste! som jeg idag først aabnede, da 
jeg tidligere frygtede for, det kunde indeholde noget lig
nende med hendes stemning fra Løitmark, og jeg vilde ikke 
have lejlighed til at harme hendes sind. Gode gud! saa er 
da min anelse realiseret! Mange af hendes ganske besyn
derlige yttrelser bragte mig efter den tanke, at fikse ideer 
eller en urigtig gang i indbildningskraften forledede hendes 
ellers saa fromme og bløde sind til de forunderligste urime-
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ligheder. Hun er da i et bedre liv og nyder vist de saligheder 
hisset, som hun her savnede. Det der manglede hende til 
fuld lykke laa mere i tanken end i virkeligheden. Dersom 
doktorernes mening om hendes tilkommende dages tilstand i 
livet var bleven sand, hvormeget have vi da ikke alle at takke 
Gud for, som brød hendes lænker fra et usselt liv! Alle fra 
kronprinsen dele vor sorg, alle have vidst om den saliges til
stand, — uden jeg, og jeg maa tilstaa, at jeg ikke troede Dit 
sidste brevs indhold efter bogstaven. Nu kun en bøn. Nævn 
en ærlig mand af mit gamle kendskab, justitsraad Pram, eller 
hvem Du vil, til at gelejde Din moder i stedet for Din højst 
bedrøvede morbroder Hans.«

I November 1807 medens Warnstedt opholdt sig hos 
søsteren i Frederiksdal aflagde han et besøg i hovedstaden 
og skriver om dette: bladet »Dagen« bragte os i forgaars 
aften tidenden om general Waltersdorf’s død med tillæg, at 
han vel i desperation har taget livet af sig med gift. Tiden
den opfyldte mit hjærte med sorg. Jeg kender ingen ond side 
i denne kloge og fine mand og havde kun enken og den 
voxne søn i tankerne. Jeg gjorde om natten reflexion om 
det vakante embede og tog til den ende til byen for at for
visse mig om omstændighederne og derefter indsende min 
petition — og erfor, at det var W.s gamle onkel som var 
død i Nykøbing! Jeg erfor, at kronprinsen endelig havde 
skrevet til Peyman, at han selv om faa dage vilde tage over- 
komando over landets forsvar, at han medbragte 6000 md. 
infanteri og 2000 m. kavalleri, at prins Fred, af Hessen skul
de gouvernere København og komandere kysten mellem 
Købh. og Køge, general Ewald mellem Købh. og Frederiks
værk, general Castenschiold resten af kysten. Grev Baudissin 
er comandant i København. Alle staa i frygt for hvad der 
vil ske, hele byen forekom mig som en daarekiste hvoraf 7/8 
bestaar af regent-competenter, 7» af skidne tiggere. Jeg spiste
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med Otto Moltke hos den ny vært paa Østergade. Bag min 
ryg sad den skønne, blide beskedne Ludwig Reventlow, som 
lod sig præsentere for mig.

Warnstedt vendte Januar 1808 tilbage til København, 
som han for 15 aar siden, efter katastrofen paa det kgl. 
theater, havde forladt fuld af bitterhed og stærkt kritiseret; 
samtidig traadte hans gamle modstander Rahbek ind i di
rektionen for den scene, hvor Warnstedts søn og svigerdatter 
(den tidligere madam Berthelsen, født jomfru Møller) var 
førende kræfter. Imidlertid var det hoffet, ikke theateret, 
som nu samlede Warnstedts interesse om sig. Han skriver: 
»Tak, kæreste søster, for Dit gode brev, jeg er vel men fryg
ter dog denne for mig farlige periode. Jeg nødes til at svire, 
det er leve anderledens, end jeg er vant til og det skader den 
gamle skude. Imidlertid er jeg paa vagt mod min sanselig
hed og beder stedse ret alvorligt: O, lad mig ikke synke i 
fristelsen, men frels mig fra det onde og fra det for meget 
godt! Af mine gamle kvindelige bekendtere har jeg set fru 
Berner og den lille vakre Suhm item frk. Botzenhard, om 
begge meget, om jeg havde tid at sladre, som jeg har lyst 
at more jer landsbyfolk med noget underholdende. Mange 
gamle bekendtere i mit køn har jeg med ubeskrivelig glæde 
genfunden, som jeg for 15 aar siden forlod dem. Ret mange 
af dem gav mig umiskendelige tegn paa godhed — i det 
mindste paa, at de intet havde mod mig, sligt glæder et saa 
pretentionsfrit gemyt, som jeg tror mit er. — Jeg har lovet 
at skrive ret meget om prins Christians bal, jeg befandt mig 
blandt ganske ny mennesker og var slet ikke bekendt med 
ballets specielle eller general landkort. Jeg spurgte og spurgte, 
men savnede for de rigtige svar min ven Schrödersee. Ballet 
var smukt, velordnet, anstændigt frit, uden pinefuld etikette, 
og de kgl. værter, saa vel som deres hofbetjente fra de store 
til de allermindste, usigelig omhyggelige for deres gæsters
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glæde. Jeg saa intet surt eller skævt ansigt og ingen slags 
forlegenhed. Nu til min particulière historie. Præcis kl. 7 
traadte jeg ind i besøg værelset, hvor prins og prinsesse 
modtoge mig. Hun gav sig i lang dansk samtale med mig 
om alskens ting og var ret à mon aise, hvorfor jeg er hende 
megen tak skyldig. Nu havde jeg spillet vundet for min hof- 
contenance, det er ikke ligegyldigt, hvorledes man modtages. 
Nu fandt jeg grev Bernstorff som jeg kendte ham fra gam
mel tid. Han tilbød at gøre mig bekendt med ministrene 
Dedelot, Lisakewitz og Joldi og gjorde det paa en for mig 
meget smigrende maade. Nu foer Steen Bille mig om halsen, 
hilste mig fra admiral lord St. Vincent, trak mig hen til sin 
kone, som jeg har baaret paa armen, løb for at hente dat
teren og andre smukke piger af søetaten, Snedorffs datter og 
flere, som jeg maatte beskue, var med et ord saa forekom
mende god, at det bevirkede for mig — han er et stort lys — 
megen consideration. Jeg er ikke hovagtig nok at gotte mig 
af dette i forfængelighed, men i min stilling antager jeg slige 
godheds mærker som velgæming af stort værd og forsvar 
for mit sindelav. Man svansede og dansede om mig, saa jeg 
næppe kunde forstaa, hvad prins Frederik af Hessen og 
andre spurgte mig om eller fortalte. Nu kom fru Hauch og 
proponerte en Boston med baron Selby, glad var jeg til sæ
det, som indbragte mig 2 rdl. og megen løjer i næsten 2 
timer. Nu blev numre uddelte til taffel, mit var 35. Da jeg 
kom paa trappen med min lille nette makker, spurgte jeg 
hende: skulde De ikke være lidt nysgærrig efter at vide den 
gamle mands navn, som De giver armen til? Jeg kan ikke 
nægte det, sagde hun med et lille kniks. Jeg: det er saa
ledes, men nu betaling, hvem er De? »Jeg er frk. Colbjøm- 
sen. Jeg sad mellem hende og en charmant frk. Snedorff, de 
andre ved vort bord var grevinde Holstein, Gustav Holk og 
Otto Moltke, frk. Lewetzow og Hauch. Efter bordet kl. 2
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takkede jeg Gud at kunne komme hjem. I dette er lidt 
egoisteri, som kanske kan fornøje dig i hensigt til min op
tagelse ved første hof samling.«

Livet i hovedstaden er paa den tid præget af usikkerhed 
og nervøsitet, rygterne svirrer »alle mennesker formode os 
snart indesluttede af fjenden igen — skriver Warnstedt — 
og leve dog som om intet var at befrygte. Man siger, at en 
kaptejn Duplat er afrejst for at bestille qvarter til 30.000 
franske paa Sjælland, men antallet er vel overdrevent. Evig 
uro, morgenen gaar med besøg, omklædning til middag og 
aften. Endelig træt og forædt (mod min vilje) hjem kl. 
12—1.« Det københavnske selskabsliv og hoffets kreds har 
indfanget den gamle kammerherre »jeg nægter mig comé
dien« skriver han; men fortiden har ikke glemt ham. »Fritz 
Lassen kom og hindrede mig ikke alene i at skrive i godt 
lune, men gav mig anledning til sort lune over hans ulykke
lige familie.« Det var justitsraad Lassens ældste søn, han var 
nu 32 aar og assessor i hof- og stadsretten. Interessen for 
kongen og hoffets ceremoniel, hvis varetagelse skulde blive 
hans sidste virksomhed, ser man af følgende udtalelse: »Du 
har ikke aldeles ret i Din mening om kongens ligegyldighed 
i etiquets sager, han begærer sikkert ingen cour eller besyn
derlig opvartning for sin egen personlighed, men han har et 
rigtigt og bestemt begreb om hans kongeværdighed og for 
hver liden forseelse mod samme, ikke af forfængelighed, men 
fordi han tror, at det er hver vasals eller undersaats pligt at 
hylde samme. Saaledes stødte han sig og gav det til kende 
med lune, at generalstaben ej ved hans hjemkomst mødte 
ham ved domhuset men først i Vesterport, at amtmænd og 
andre betjente ej mødte ham ved sidste Holstens rejse o. s. v. 
Mange troede, vigtige embedsforretninger undskyldte deres 
fraværelse, men manden siger: intet kan være vigtigere for 
en embedsmand end at findes paa kongens vej ved en rejse
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gennem landet, han har at svare til kongens lokale spørgs- 
maal, at anbringe egnens særlige anliggender, modtage kon
gens befalinger o. s. v.« Den gamle kammerherre var sine 
67 aar tiltrods i fuld vigeur i denne tid: »i Onsdags tog jeg 
paa jagt med grev Joldi, samme dags aften dansede jeg 4 
engelskdanse og en tretrinsvals i Gunsømagle, hvor vi havde 
22 vakre bønderdamer til 5 temmelig daarlige kavalerer; en 
lang og ret kær formiddagsvisit har jeg faaet af Eppingen. 
Det er umuligt at gøre rede for vor samtale, men glædende 
var den just ikke, o tider o sæder! den evindelige klubslad
der og kandestøberi!«

Tiden og forholdene havde efterhaanden løsnet de 
baand, som fra ungdomsaarene bandt Warnstedt til hans 
slægt, endnu var han inderlig bunden til sin søster Louise, 
som med sine 75 aar var bleven en del sær og vanskelig, med 
broderen og broderbømene paa Løitmark var forbindelsen 
vel holdt vedlige, men ikke præget af særlig varme. At 
Warnstedt altid har været hvad man kalder en besværlig 
slægtning kan ikke benægtes, og man kan ikke undres over, 
at det nye slægtled ikke var saa overbærende, som det ældre 
havde været. Søstersønnen, grev Schulin, havde altid ligget 
Warnstedts hjærte nær og den samtale, som nedenstaaende 
brev hentyder til, har sikkert været lige pinlig for dem begge, 
den drejede sig bl. a. om Warnstedts tjener Fred. Schultz 
og den løsnede, som man ser atter et baand, der selv om 
det ikke brast, først døden sønderrev det, dog aldrig fik sin 
fordums styrke tilbage.

»Der var en tid, min endnu stedse kære, da tanken om 
Dig, om omgang med Dig, brev fra Dig, var glæde og be
roligelse for mit hjærte. Saa er det ej mer, og kan desværre 
ej mer saaledes vorde. Derfor — thi at skrive er jo at tale — 
blev og er det mig saa tungt at besvare Dit brev af 19. Feb. 
1811, som jo i grunden kun er et høfligt — ja næsten ven-
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skabeligt affaire-brev, som hvad indholdet angaar, paa ingen 
maade er tungt at besvare. — Men at skrive eller tale med 
et væsen, som jeg fra fødslen uafbrudt elskede, lige godt om 
paa fornuftig eller ufornuftig maade, som jeg tit kan have 
bedrøvet mig over, men dog aldrig med en tanke har villet 
fornærme eller skade — at skrive eller tale med Dig uden at 
berøre den stygge — velmenende, men dog for mig højst be
tydningsfulde scene, som vor sidste sammenkomst fremledte 
og som var resultatet af længe samlede gravavina mod en 
mand, som ofte og indstændigt bad Dig at være aaben mod 
ham og aldrig skaane ham i noget, som kunde støde Din 
tænkemaade eller emfindlighed — dette overstiger mine ge
mytskræfter. Imidlertid gør pligt for selvopholdelse det nød
vendigt at undertrykke erindringen om hin scene. Thi i de 
mangfoldige ligheder Du har opdaget — onde — de gode 
kommer hos Dig ej i betragtning, er ogsaa den, at gemyts
sorg volder mig sygdom, — ja kunde volde mig, ligesom hin 
ulykkelige søster, døden, inden jeg vandt tid til at gøre rede 
for mig her i livet. Det eneste jeg derfor skylder mig selv 
at erindre Dig om i anledning af den omtalte scene er, at 
dersom det var Din hensigt at krænke mit gemyt, saa har 
Du opnaaet den paa en voldsom maade. Erindringen deraf 
vil bedrøve Dit ellers saa ædle sind i dødens, i nødens og 
sorgens time, om Gud stedse under Dig bevidsthed. Endnu 
ét og det sidste i denne anledning: Du havde jo paa en 
langt ædlere maade end den, Du valgte, kunde skilt Dig og 
Dine fra en gammel morbroder, om hvilken Du med ful- 
deste vished kunde vide, at han ej kunde andet end hænge 
ved Dig og hvad Dig kært er i livet.«

Efter adskillige aars venten og flere forgæves ansøgninger 
opnaaede Warnstedt endelig den officielle anerkendelse, han 
saa inderlig attraaede, da han d. 23. Jan. 1812 blev ud
nævnt til overceremonimester. »Det er den første gang i mit
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liv, at jeg temmelig vel paa legemet, men rolig, hjærteglad 
og inderlig taknemmelig mod Gud, som saa mildelig sørger 
for min alder — daterer Friderichsberg d. 15. Juni L812 om 
morgenen kl. 4% i rolige, magelige og vel indrettede værel
ser. Først min velsignelse bedste og eneste søster og mine 
hjærtelige ønsker for Dit vel. Jeg var igaar i reformert kirke 
med dronningen for at høre Monod, som gjorde en ganske 
fortræffelig prædiken. Hele de Conincks familie svømmede 
i graad, fordi prædiken var næsten ligtale over den hen
sovede fader, som dog ikke blev nævnt, — det var saare 
rørende.«

Efter sin udnævnelse boede kammerherren paa Kongens 
Nytorv no. 206, han levede ret tilbagetrukken, var dog af og 
til gæst i det kgl. theaters hofparket, hvortil Rahbek havde 
sendt ham billet. Hans saa højt skattede tjener, Frederik 
Schultz, var bleven gift med jomfru Schüten og ægteparret 
boede i Frederiksdal i et hus, som kammerherren betalte 
lejen for, 150 rdl., en gave til Frederik og kone, »disse folks 
bopæl paa dette sted er mig til megen agrement,« udtaler 
han; efterfølgeren i tjenerpladsen hed Frantz. Frk. Louise 
Warnstedt døde d. 29. 4. 1813 og kammerherren omfattede 
hende til det sidste med kærlig omhu, efter hendes død ind
skrænker brewexlingen med søstersønnen sig til høfligheds 
skrivelser og forretningsbreve.

Saaledes skriver den 72 aarige excellence — Warnstedt 
fik storkorset af Dannebrog d. 30. 7. 1815 — i Novb. s. a.: 
»Med vedvarende smerter i højre arm og daarlighed i hele 
jeg’et skriver jeg Dig disse ord, for tillige at sende en plan 
og minde Dig om noget, jeg plages for. Overhofmarchal 
Hauch har paalagt mig at spørge Din gode kone for hvor- 
meget hun aarlig vil tegne sig til hans projecterede institut. 
Det er ikke regeringen alene, som udskriver skatter! Dron
ningen giver 200 rdl. Jeg for min del er saare ked af at lade

W. Ørbæk M
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min smule velgørenhed administreres af patriotisme jægere, 
jeg giver heller min skærv til den sultne paa gaden eller for 
min køkkendør end til den fornemste instituts entrepenør. 
Mætte en sulten, klæde en nøgen, husvale en syg er det en 
kristen i al stilhed bør lægge sig efter. — Glem ikke at drikke 
Din tantes skaal paa hendes geburtsdag d. 11. Jeg drikker 
den her med Hans Eppingen og Frydendahl, idet vi tillige 
helligholde St. Mortensdag med en fed gaas.«

Tro mod den gamle vane at mindes familiens mærke
dage sendte den 74 aarige excelence i sit sidste leveaar — 
1817 — sine lykønskningsbreve til søstersønnen, naar an
ledning gaves. Paa hans 9aars bryllupsdag — hellig tre kon
gersdag d. 6. Januar — skriver W. »Jeg staar i livsfare og 
skriver kl. 2 nat disse usle linier; et ædelt borgersamfund 
danser i net springdans over mit hoved. Loftet gynger under 
11 pars taktmæssige hop, 22 dansende borgere og borger
inder maa jo dog vel udgøre en vægt af 60—70 lispund — 
mig forestaar endnu vals’er og kehraus, døm om min 
nats ro!«

Et minde fra svundne dage, den vinter, han som for- 
henv. theaterdirektør, tilbragte i kælderetagen paa Frederiks
dal slot, ydmyget og bekymret, møder ham i madam Høys 
person, hun opvartede ham og lavede mad den gang for 25 
aar siden — og faar ham til at skrive: »Anledningen til 
denne billet er den gamle af slid og 40 aars slæb for 12 
børns opdragelse højst ulykkelige gamle mad. Høy — før frk. 
Kalisch — af min salig tante Hoick paatvungen min salig 
søster Louise som kammerjomfru. Dersom Malling ogsaa 
vilde skrive en bog om berømmelige kvinder, saa maatte 
denne fortræffelige kone, hendes smaafejl fraset, dog faa et 
sted i bogen. Men hendes dyder er udøvede i slid uden glim
mer — ogsaa den dyd, at hun, hentæret til yderste trang, 
søger levehjælp i tørvemosens bitre arbejd. Jeg som kender
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denne frk. Kalischs hele interessante historie kan ikke nægte 
at sige et ord om gamle enken Høy!« — Han beder til slut, 
at hun maa faa lov at bo i det sted, hvor hun har levet i 
40 aar. Hen paa efteraaret gaar det nedad med kammer
herrens helbred, men humøret er godt, saa godt, at endog 
gamle theater minder kommer op paa overfladen. Det er 
søstersønnens forestaaende fødselsdag, som er aarsagen til 
disse linjer:

»Jeg elendige maa med Azor sige — thi synge det kan 
jeg ikke —: min skæbne er ulykkelig. Her sidder jeg med 
sundt legem, muntert sind, uden nogen egentlig reel sorg, 
fuld af næsten syndig lyst til at nyde godt i Dit og mange 
andre gode menneskers samfund og — formaar ikke at 
komme uden hjælp fra seng til sofa og derfra til seng igen 
eller stol — jeg mener siddestol — og alt det for en lumpen 
negls skyld, som i 60 aar næsten uafbrudt har martret mit 
liv. Tilstaa det er en fæl pind i kødet, men den havde dog 
det gode at kvæle mange andre, som kunde vordet værre 
for sjæl og legem. Alle mine høst planer til fornøjelse i de 
skønne dage af Din og mine Sept, og Octob. maaneder er 
bievne til vand. Kongen og dronningen ser jeg kun i for
gemakket ved ankomsten, siden ej, thi det herom og herop 
kryben, bragte mig saa herunter, at jeg maatte lade mig 
slæbe ind i mit logi af 2 lakejer og er siden forgaars endnu 
elendigere, da det aabne kød bryder frem med vold. Mit 
haab, at velsigne Dig den 16. er tabt for det legemlige, i 
aand og hjerte signes Du altid og allevegne af Din Dig 
trofast hengivne gamle morbroder Hans Wilhelm.«

Sygdommen slap ikke sit faste tag; timeglasset var ud- 
runden, og Tirsdag d. 14. Oct. 1817 skrev Warnstedt sit 
sidste brev til sin søstersøn: »Da Frydendahl imorges kom 
for at se til mig og hente tak for laan, blev han modtaget 
med knubbede ord — næsten med grovhed, men han trium- 

14*
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ferte over mig! han havde rigtig sendt bogen en time efter 
givet løfte, men min mosjø Frantz lagde den sans mot dire 
i den store vandkande og glemte at levere den, som da skaf
fede mig ærgrelse. — Gud give Dig paa Din 40 aars fød
selsfest fuldkommen helbred i andre 40 aar, glæde af Din 
skønne børneflok og held af Dine ærlige foretagender, saa 
vil det ikke mangle Dig paa huslig lyksalighed — den ønske
ligste under solen. Hils alle og tak for den vakre visit. Jeg er 
i stor vaande og formaar næppe at holde pennen længer end 
for at omfavne Dig med forsikringen om hjertets hele hen
givenhed. Din gamle daarlige onkel Hans.«

Om Warnstedts sidste levedag og den betydningsfulde 
handling, der fandt sted, giver notarius publicus følgende 
oplysninger: anno 1817 Søndagen den 19. Octob. om efter
middagen kl. 5 begav jeg mig efter hr. professor dr. Fengers 
anmodning til hans ex. hr. overceremonimester v. Warnstedt, 
som da var sengeliggende og meget syg. Da jeg egentlig var 
kaldet for at erfare og optegne hans disposition, og i en hel 
time uden vidner, blot under mange blandede samtaler kun
de udbringe enkelte punkter, som jeg ufortøvet optegnede 
og forelæste, saaledes som de under samtalen bleve frem- 
ledede, og den syges stilling og bekvemmelighed ikke tillod 
nogen sædvanlig methodisk fremgangsmaade, fandtes der 
hverken tid eller lejlighed til paa anden maade at redigere 
de paa vedhæftede papir nedskrevne ytringer. Efter kl. 6 
ankom hr. professor Fenger, og da h. ex. endnu ikke paa et 
samlet sted havde bestemt sin kammertjener Frederik 
Schultz’ tilkommende skæbne, opsatte jeg paa grund af hans 
strøvis ytrede ønsker det sidste: Nr. 1, forelæste ham dette 
lydelig og tydelig, adspurgte ham paany, om det ved samme 
og det foregaaende skulde have sit forblivende, hvorpaa han 
tilkendegav sit fuldkomneste bifald og iøvrigt ytrede, at hvad 
der manglede kunde vorde eftersendt den paafølgende dag.
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Paa min forespørgsel om han kunde og vilde underskrive 
det passerede i sin nærværende form, var han dertil særdeles 
villig, og ved hr. professor Fengers hjælp underskrev samme 
egenhændigen. At iøvrig hr. professor Fenger som læge er
klærede, at han var ved fuldkomne sindskræfter, samt at 
omstændighederne og den syges tiltagende upasselighed ikke 
tillod nogen fuldstændigere og regelmæssigere optegnelse be
vidnes herved under min haand og mit embeds segl.

Actum præsente teste dr. prof essore Fenger.
Havniæ d. 20ma Octobris 1817.

(L. S.)
Qvod attestor,

G. H. Olsen, not. pubs.

Af den tredjedel af godset Hasseldorff, som h. ex. ejer 
i det holstenske, skal kammertjener Schultz have:

1 ) aarlig saalænge han eller hans kone eller barnet Caro
line lever 400 rthl. (Schl.-Holst. Courant), desuden

2) Hans ex.s hele garderobe, hvortil regnes linned, seng
klæder.

3 ) Begravelsen skal ske saa simpelt som muligt, paa Garni
sons kirkegaard skal liget nedsættes mellem faders og 
moders grave.

4) Fr. Schultz skal have alt sølvtøj og dækketøj.
5) Af porcelin og køkkentøj den del, som passer for dem.
6) Bøgerne deles mellem de to unge her levende Warn

stedt’er, Fritz og Adolph.
7) Franz skal have 100 daler gode penge el. 50 specier.
8) Kusken 20 specier el. 100 rbd.
9) F. Schultz skal være ejer af godset i Holsten, men Cra

mer vedbliver at være administrator; naar gælden paa 
godset er betalt, skal det tilhøre Schultz.
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10) executor testament! skal være kammerherre Eppingen, 
som skal udtage af boet hvad ham behager for sin ulej
lighed og som souvenir, hvorhos det overlades ham efter 
hvad han ved og efter Schultz’s oplysninger at dispo
nere over det overblivende.

Nr. 1. Fr. Schultz skal være ejer af godset Hasseldorff 
i Holsten, saaledes at saalænge Cramer administrerer godset 
skal aarlig udbetales til Schultz eller hustru eller datter 
Caroline (den længst levende af disse 3) 400 Rthler. Schl. 
Holst. Courant rede sølv aarlig og det øvrige oplægges til 
godsets gælds afbetaling og godsets conservation; naar god
set er frit for gæld, da tilhører det Schultz og hans nævnte 
familie og efter dem deres arvinger som ejendom, og ved
bliver Cramer saa længe han lever at være administrator 
til Schultz’s bedste. Cramer vedbliver at beholde, hvad han 
hidtil har haft, skulde uenighed opkomme, da udbetales 
Cramer saa længe han lever, hvad han hidtil aarlig har 
haft, mod at Schultz selv besørger administrationen.

Kbhvn. 19. Oct. 1817. H. W. v. Warnstedt,
pro vera copia

Høst.

At disse testamentariske bestemmelser vakte opsigt og 
interesse förstaas af følgende bemærkninger i et brev fra 
legationsraad N. Chr. Nissen, direktør v. bankkontoret til 
Fr. Dankwart: at den gamle Warnstedt er død ved De, 
man siger bestemt, at grev Joldy bliver ceremonimester. 
W.s nevøer, der ganske var forbigaaede i testamentet, und
tagen i henseende til bibliotheket (?!), har indjaget tjene
ren, som skulde have alt, en saadan skræk, at han har anta
get 400 spec, aarlig til sig, kone og børn og afstaaet ejn- 
dommen; deri har tjeneren gjort dumt, thi testamentet kun
de ej nægtes confirmation.«
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Denne udtalelse er forsaavidt rigtig som der foreligger 
en overenskomst mellem Fred. Schultz og den afdøde excel
lences brodersøn af følgende indhold.

»Mellem os undertegnede kammerjunker Fritz von 
Warnstedt, auscultant i det kgl. rentekammer og Friederich 
Schultz er der med henblik paa de, den 19. ds. af hs. excel
lence, minister v. Warnstedt for notar, public. G. H. Ol
sen, trufne dispositioner, — og for at forebygge enhver mis- 
forstaaelse af og strid om disse dispositioner — truffet føl
gende overenskomst.

Jeg kammerjunker Fr. v. Warnstedt forpligter mig for 
mig selv og de øvrige arvinger at udbetale Fr. Schultz, hans 
hustru og efter dennes død deres datter Caroline, aarlig 
400 rigsdaler SI. H. K. forsaavidt indkomsten af 1/3 af god
set Hasseldorff er tilstrækkelig dertil. Til gengæld opgiver 
Fr. Schultz alle videre fordringer paa den nævnte tredjedel 
af godset Hasseldorff for sig sin familje og sine arvinger.« 
Fremdeles skulde Schultz frafalde kravet paa nogle beklæd
ningsgenstande samt familiesølvtøjet.

Datidens presse omtalte dødsfaldet saaledes: D. 20. Oc
tober er ved døden afgaaet under en stille søvn h. exe. 
overceremonimester H. W. v. Warnstedt, 76 aar gammel. 
Samfundet har i ham tabt en god borger, kongen en tro og 
hengiven tjener, venner og bekendtere en stedse redebon 
ven og raadgiver, familien med deres ældste ogsaa den mest 
tro og kærlige slægtning.

H. Excellence blev begravet i København d. 26. Octo
ber 1817 fra d. herre Zebaoths kirke. I kirkebogen angives 
Nerve Feber som dødsaarsag. Dagbladet »Dagen« for 1. 
Dec. 1817 meddeler: imorgen formiddag kl. 9 bliver ved 
auction i gaarden Nr. 206 paa Kongens Nytorv bortsolgt 
en del gods og løsøre (guld, sølv, plet, tin, kobber, messing, 
jern, blik, porcell. glas, møbler, trævarer, linned, gang,
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sengklæder m. m. nogle heste og vogne) h. exe. overcerm. 
v. Warnstedts dødsbo tilhørende mod betaling til boets cura
tor højesteretsprocurator Høst, hj. af Vimmelskaftet og 
Hyskenstræde 141 2.

Den 5. Sept. 1818 sluttedes boet efter Wamstedt. Pro
curator Høst fremlagde et forslag til kreditorene om sam
tykke til boets extradition. De væsentligste kreditorer var 
procurator Beyer for Justitsraad Lange, de Coninck for 
Joutard i Lissabon, som krævede 338,664 reis. Desuden løn 
til tjenestefolk 517 rdl. Tilbage var to regninger, en til sad
delmager Schmidt (618 rdl.), én til skræddermester Boheim 
(1594 rdl). Det kom til proces med skrædderen, og den 30’ 
Octob. 1820 faldt dommen: retten skønner, at der af belø
bet kan fradrages 526 rdl. for en til tjeneren Schultz leveret 
klædning og kjole og dømmer boet til at betale 1068 rdl.
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