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Overlæber Axel Sørensen.

Naar jeg har kaldt dette Arbejde »Saa By som Borger« II,
er det, fordi det er et Led af de Arbejder, jeg stadig sysler
med for at belyse borgerlige Forhold i Perioden 1770—1800.
Jeg agter — om der gives mig Kræfter dertil — stadig at
fortsætte disse Studier, men selv om der er en indre Sammen
hæng imellem disse Bøger, danner de hver for sig et selv
stændigt Hele, som kan læses uden Kendskab til de foregaaende Arbejder.
Jeg maa bringe min varmeste Tak til Hs. Excellence Kultus
minister Enevold Sørensen for den mig tilstaaede Statsunderstøttelse, ligesom jeg skylder DIREKTIONEN FOR DET
Raben-Lewetzauske Fond Tak for det Stipendium, jeg har
nydt herfra.
Under Udarbejdelsen har jeg følt Trang til ogsaa at bringe
Hr. Arkivar KRINGELBACH en Tak for hans beredvillige Assi
stance under min Syslen i Rigsarkivet, og endelig har Hr.
Lærer Herbo i Ølby med enestaaende Gæstfrihed givet mig
Lejlighed til under de bedste og roligste Forhold at udarbejde
selve Manuskriptet.
D. 25. Juli 1908.
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INDLEDNING.
halias danske Flok! hvis Kald er Dyd at hædre,
mod Last opvække Had og Daarens Feil forbedre,
nedtrykt af Sorgens Vægt, som halvt i Dvale laae
og alt sin Undergang for Øjet svæve saae,
Monarch! Du Tanke faaer et hjælpsomt Blik at vende
til denne Skueplads — og strax vor Nød har Ende:
den Ældre fra den Stund sig føeler ung paanye,
den Yngre henrykt seer nyt Haab for ham opgrye.
Thalia, som Din Gunst i kiærligt Minde giemmer,
ved sin Beskytters Roes den vante Skiemt forglemmer,
men Holberg, hendes Ven seer op af Gravens Muld
og glædes ved, at Du hans Fosterbørn er huld.
Dog Dine Danskes Tak, som bedst Din Mildhed priser,
den her sig læselig i Alles Aasyn viser:
hver i vor Redning seer Din Omhue for Dit Folk,
Landsfader! Danevcn! oplivet af Din Ynde,
vil Geist og Viid den snart med dobbelt Drift forkynde
ved Fostre, som ved Held frembragte, leve vil
Din Skueplads til Ziir, saalænge Smag er til.

T
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Vor ringe Hob skal og, Din varig’ Gunst at vinde,
med nidkier Munterhed utvungen Kunst forbinde,
lyksalig, om maaskee Du styrker selv vor Liid
og stundom med et Smiil belønner al vor Fliid.«
Da »Kgl. Majestæts Acteur« Christopher Pauli Rose den
23. Oktober 1772 aabnede Den danske Skueplads’ 25de Sæson
med ovenstaaende af Charlotte Dorothea Biehl forfattede Ord,
herskede der lige stor Glæde paa begge Sider af Rampen. Thi det,
der var sket, betød ikke blot for Tilskuerne en ny Æra for »de
Danske Spectacler«, men bag Tæppet gik en Mængde glade »Acteurer« og »Actricer« rundt. De var jo blevet »kongelige« — som de
troede — Embedsmænd; men Sandheden viste, at de kun var »kgl.
Betientere«, o: ligestillede socialt med Lakajer, Biløbere og Stald
knægte. Men det var der ingen, der den Dag vidste. Og den elsk
værdige Digterinde, der nød sine egne Ord nede fra Parterret, bag
hvilket »Landsfaderen og Danevennen« Christian den Syvende
havde sin Loge, kunde godt have Ret; thi hun, der var Holbergs
nærmeste Efterfølger som dansk Skuespilforfatter, havde hidtil
virket uegennyttigt og uden Honorar, men fra den nye Ordning
kom i Stand, fik hun ikke alene Honorar, men ogsaa Forskud;
thi paa en »allerunderdanigst Forestilling« af 18. Oktober 1794*),
som senere skal blive meddelt i sin Helhed, om Eftergivelse af
Skyld og uerholdeligt Tilgodehavende staar »død Jomfrue Biehl«
opført med et Beløb af 170 Rdl. 88 Sk.
Det var Blændværk — som saa megen jordisk Glæde. Ingen
havde den rette Forstaaelse af, at Skuespillerne havde købt deres
økonomisk sikrere, om end ikke meget bedre Kaar netop paa den
sociale Stillings Bekostning. »Thalias danske Flok, hvis Kald var
Dyd at hædre«, var dengang endnu en Hob sammenløbet Pak,
hvis eneste Grund til at søge Skuepladsen var, at alle andre Sunde
var lukte, og hvad den Dyd angik, som de netop skulde værne om,
tillod Forholdene dem ikke engang at værne om deres egen. Sør
geligt saa det ud for Holbergs Scene, maaske ikke mindst fordi
Holberg selv i sin Tid, da den danske Skueplads aabnedes igen
efter de lange Pietismens Trængselsaar, ikke havde vist Skuespil
lerne nogen særlig varm Interesse og i alt Fald ikke, som man
*) Original i Rigsarkivet.
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tidligere har troet, i nævneværdig Grad havde staaet den unge
Scenes Kunstnere bi. Om han havde anvendt noget af sin Formue
til at bedre Skuespillerstandens Livsvilkaar, havde det ikke kunnet
forbavse; men Sagen var, at han ikke nogen Sinde har stillet sig
helt velvilligt overfor det nye Theater. Paa Universitetet hænger
et Billede af Holberg, der overværer en Prøve paa »Erasmus Mon
tanus«; dets Motiv inaa være at søge fra Lille Grønnegade-Scenen;
thi det var yderst sjældent, at han satte sine Ben i det nye Theater,
selv om han var Kongens beskikkede Mand der. Som oftest lod
han sin gamle Skuespiller, Pilloi, raade, og kom han selv, var det
mest for at skælde over, at det ikke var, som det burde være.
Der kendes et enkelt Tilfælde, hvor han har tilraadet en Skue
spiller, der spillede Vielgeschrey ganske forkert, at se paa en
kendt Mand i Staden, men ellers var hans Instruktion egentlig kun
en overnervøs Mands Gnaveri, og den Nimbus, der senere omgav
»den Holbergske Traditions« Bærere, Clementin, Hortulan og i
Særdeleshed Rose, der levede længst, skyldtes vel nærmere den
Omstændighed, at de havde levet sammen med og personlig kendt
ham, men de største af dem skabte sikkert selv »Traditionen«.
Megen »Tradition« har ogsaa snarest bundet i Misforstaaelse eller
Mangel paa Kenskab til de virkelige Forhold; for blot at nævne
en enkelt Ting skal jeg — i Overensstemmelse med Mortensens
ypperlige Afhandlinger om samme Emne — ariTøre, at man til
langt ind i det nittende Aarhundrede lod Barselkvinden i »Barsel
stuen« udføre af en Mand i den fejlagtige Tro, at det var anset
for upassende, at en Kvinde oplraadte her, og saa var den sande
Grund ganske simpelt kun den, at der var Mangel paa »Actricer<,
og man mente, det vilde virke for ensartet, om for mange Mænd
agerede Damer i samme Scene. Desværre for hele Standen var
der næppe nogen af de virkende Aktricer, der følte noget be
skæmmende ved omtalte Rolle, og selv om dette ogsaa vilde have
været Snerperi, naar man ser frit paa Sagen, vilde det dog have
tydet paa, at der iblandt de optrædende Damer havde hersket
noget af den Dydsfølelse, som den naive >Biehl« (hun kaldtes
oftest saadan uden Tilføjelse af Fornavne eller Jomfru — og saaledes gik det ogsaa de andre offentligt optrædende Damer i Da
tiden) mente, de skulde værne om.
Idet vi foreløbig holder os til Kvinderne, kommer vi her straks
til Sagens Kærne. De Kvinder, der vovede sig frem paa Scenen
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i det genfødte Theaters første Tid, var — eller blev hurtig — be
rygtede. Det kan jo ikke nytte at søge Grunden hertil i en Op
fattelse af, at selve Beskæftigelsen at optræde offentligt skulde
være nedværdigende. Den blev det kun ved, at de Kvinder, der
søgte Theatret, i Forvejen uar nedværdigede, og Aarsagen hertil var
den uendelig tit gentagne Sandhed, at man lønnede saa slet. Det
er i vore moderne Tider Gang paa Gang slaaet fast, at den Stand,
der vil højne sit eget Niveau, først og fremmest maa tage fat paa
en Forbedring af de økonomiske Kaar; først naar disse er sikrede,
er der bygget et Værn, som virkelig danner Grundlaget for en
social Bedrestilling. Og desværre, — Datidens Skuespillerinder
og Skuespillerne sad for en Ugeløn — ikke Gage, — som kun for
de størstes Vedkommende regnedes i Daler, de flestes var i Mark,
ja enkeltes kun i Skilling. Følgen var, at de Kvinder, der søgte
Scenen, enten var sunket dybt i Forvejen eller, hvis de virkelig
fristedes af Kunsten og var unge og smukke, for overhovedet at
leve maatte søge en Forøgelse af Indtægterne ad den eneste Vej,
der nu var anvist dem, nemlig ved Utugt. Og med den allerførste
Skuespillerinde ved Thielos Theater i Læderstræde, — det senere
kongelige — med hans egen Datter, var Eksemplet allerede givet
paa en eklatant Maade, der nok skulde bekræfte den gamle Historie
om, at Sporene skræmmer.
Jomfru Thielo var en purung Pige, ved sin Død kun nitten
Aar. Hun skal have været dejlig at skue, livsglad og velskabt.
Paa det Portræt, der eksisterer af hende, ser hun egentlig ikke saa
yndig ud, men Underskriften vidner:
Danica iam Venus haec fuit, et iam dicta Thalia,
nunc illa est superum, qvae prins orbis amor —«*)

og samtidige paastaar ogsaa, at de billige Stik af hende, der
efter hendes Død solgtes paa Gaderne for 20 Skilling, var saare
uheldige, især da hun derpaa havde en Næse, som hun aldrig
havde haft i levende Live. Begavet har hun sikkerlig ogsaa været,
livligt interesseret i sin Kunst og litterært dannet, saa at hun end*) Kan oversættes saaledes:

»Snart som Dannemarks Venus og snart som Danmarks Thalia
var hun vor Glæde paa Jord som nu de himmelskes hist.«
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ogsaa oversatte Arbejder, der opførtes paa Scenen. Men letsindig
var hun og havde en Række liaisons, som hun ikke gjorde nogen
Hemmelighed af; mest var hun knyttet til den russiske Gesandt,
Baron Korff, der ofrede Summer paa hende. Men en skønne
Dag — ni Dage efter Holbergs Død — rygtedes det i København,
at hun var død; og snart fortaltes den sælsomme Historie, at hun
havde indgaaet et Væddemaal med en Veninde om, at hun kunde
faa sin Elsker til at sige alt, ikke blot diplomatiske Hemmeligheder
men endogsaa det, han vidste i Egenskab af høj Frimurer. Del
lykkedes hende virkelig at fralokke ham nogle Hemmeligheder;
men da hun næste Aften fortalte ham, hvad han havde sagt, er
klærede han, at hun var syg og talte i Vildelse, og han beordrede
da sin Kammertjener til at aarelade hende, hvilket skete saa efter
trykkeligt, at hun døde. — Sorgen i Byen var stor, man strøm
mede til hendes lit de parade, Studenterne bar hende til Graven.
Men da det kun var en Actrice, var der ingen, der tænkte paa at
drage den adelige Morder til Regnskab; han rejste lidt bort, og
snart var det hele glemt.
Endnu en halv Snes Aar derefter — i 1764 — er man ikke
naaet meget videre i Opfattelsen af en Actrices Menneskeret;
herom vidner den saa hyppigt omtalte Begivenhed, da »Vellystningen, for ikke at sige den liderlige« Viceadmiral, Grev Christian
Conrad Danneskjold-Laurvigen, havde Dristighed nok til at bortrøve og voldtage Skuespillerinden Jomfru Mette Marie Rose, ja
endog at holde hende fangen i sit Palæ i Bredgade i flere Dage. —
Der er den Forskel paa delte og det foregaaende Tilfælde, at der
her er Tale om en absolut uskyldig ung Pige, men da hun var
Skuespillerinde, regnede man hende ikke for noget. Karakteristisk
for hele Opfattelsen er det, at Politimesteren paa Roses Fordring
om at faa sin Datter befriet roligt svarede, at det virkelig ikke
var noget, han kunde blande sig i, det hændte saa tit, al Grev
Danneskjold bortførte en Skuespillerinde, og en saadan »Undførelse« kunde jo være sket med Jomfruens Vidende og Vilje, —
kort sagt, han gav ham en Sludder for en Sladder. Ej heller Jom
fru Biehls for Rose affattede Klage til Kongen havde den ventede
Virkning, skønt den, som Overskou siger, havde Næb og Kløer.
Del er en anden og Sagen ret uvedkommende Omstændighed, der
skaffer den ulykkelige unge Dame og hendes Fader deres Rel,
nemlig Kongens Vrede. Frederik den Femte var ikke den Mand,
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der vilde bebrejde sine Hofmænd et saadant lille galant Eventyr,
dertil havde han selv for mange af den Slags. Men det morede
ham at høre fortælle derom, og derfor blev han rasende, da Grev
Danneskjold paa hans spøgefulde Forespørgsel ved Taflet om,
hvor han havde gemt Jomfru Rose, svarede med en fræk Nægtelse
af det passerede. Det var mere end, hvad man kunde byde sin
Konge, og hvad hverken Bønner eller Klager havde udrettet, hjalp
nu denne Grevens Dumhed til. Kongen beordrede Husundersø
gelse, Jomfruen blev sat paa fri Fod, Greven forvist til sine God
ser i Norge, og selve Højesteret blev sat i Bevægelse for at skaffe
Jomfruen den nødvendige Reparation«, hvilket efter vore Begre
ber kunde synes vanskeligt nok, da hun allerede var frugtsomme
lig; men dengang affandt man sig med en Pengesum. — Jomfru
Rose blev som bekendt senere gift med en anset Mand, Kapelmusicus Schiørring, og »som Kone befordrede hun sin Mands
Lyksalighed og opdrog som Moder sine Børn til at blive duelige
Borgere i Staten«*).

Men naar det kunde gaa de mere fremragende Skuespiller
inder saaledes, hvad skal man saa tro og mene om de mange, der
enten ikke attraaede højere Stilling end en Figurantindes, eller
hvis Evner ikke var saa store, at de blot nogenlunde kunde leve
af Faget? Et i saa Henseende karakteristisk Brev til Politimester
Fædder fra Perioden, da Københavns Magistrat ledede Theatret,
findes i Det kgl. Bibliotheks Haandskriftsamling og skal her an
føres:
Høyædle og Velbyrdige
Hr. Justitsraad Politie- og Borgemæster.

Jeg beder ydmygst at pardonnere min dristige skrivelse jeg
tog mig den friehed i formidags at vilde give min ærbødige
opvartning for deris Velbyrdighed, men ey var saa løklig at
træffe Dem iæmme. aarsagen at ieg saa mæget gierne ønskede
muntlig at have faaet Justitsraadcn i tale er at ieg har fundet
*) Schwarz: Lommebog for Skuespilyndere 1785.
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det for min stoere skyldighed at aflæge min skyldige taksigelse
til Deris Velbyrdighed for vel beviste Godhed imod mig, og da jeg
har skreflig givet ansøgning hos den Naadige Hcrr. Oberpræsident, at hånd saavæl som den hoye direction vilde være mig
naadig og gunstig at have medlidenhed med min forlate og
høystnødtrængene tilstand at min gage maatte blive formeret,
jeg tilstaaer at ieg ikke med min fortieneste har forskyld, men
Deris Velbyrdighed jeg kann ikke til at ieg ingen Ruller faaer
at spille ey hæller begribe aarsagen hærtil da Gud veed ieg vil
giærne lære og var mig langt kierere om ieg fik nogle Ruller at
spille hvorved ieg kunde øve mig en ingen. Da ieg nu min
artige Herr Justitsraad har været og talt med de andre i derectionen og ey tvivler paa Deris godhed imod mig saa tager ieg
og min ærbødige tilflogt til Deris Velbyrdighed og haaber at De
ey hæller forsager min begiæring at give Deris Samtykke og
villie til at ielpe en forlat Person som ieg Gud bædret er i Haab
om Justitsraadens raisonable og gode omsorg for min Renge
Person har ieg den ære med al ærbødig estime at henleve
Høyædle og Vælbyrdige
Hr. Justitsraad
Kiøbenhavn d. 14. April 1763.
ærbødige og ringe
Tienerinde
S. Davidsen.
Stakkels Jomfru Davidsen! Hendes hele Gage var 1 Rdl.
ugentlig i de Uger, hvori hun spillede; hun havde debuteret den 30.
Januar 1763 som Leonore i »Maskerade«, hun gjorde ingen Lykke,
men naar Overskou*) siger, at hun, der inden sin »Optrædelsc«
havde haft en Løn af 1 Rdl. ugentlig, straks efter Debuten fik sin
Afsked, kan det ikke være rigtigt, siden hun midt i April kan skrive
saaledes til Direktionen. Men trods hendes rørende Villighed til at
paatage sig nye Roller og sin naive Forbavselse over ingen at faa,
trods hendes Tro til Fædders »raisonable og gode Omsorg for
hendes ringe Person« har Sandheden naturligvis ikke været den,
som Overskou siger, at man, skønt man savnede en Elskerinde, ikke
kunde bruge hendes maadelige Anlæg. Køn var hun, man kan jo
saa nok tænke sig til hendes senere Skæbne, skønt hverken Arki*) II (S. 278, 284).
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ver eller Bibliotheker synes at indeholde mere om den. Mange
Udveje havde — navnlig de kønne — unge Skuespillerinder ikke
dengang, naar Theatret endogsaa ubønhørligt lukkede sine Porte
for dem.
Og nu Mændene! Hvorfra kom de, og hvorledes var de? Af
den gamle »danske Bande« var der egentlig ingen tilbage, da
Organist Thielo d. 30. Decbr. 1716 fik Tilladelse til at »anrette
danske Skuespil efter den Plan, som forhen af Os elskelig Ludvig
Holberg er bleven lagt«.*) De var spredte for alle Vinde. Det var
nemlig en Adkomst til Befordring til Embede, at man overfor
Kong Frederik den Fjerde paaberaabte sig, at man havde forlystet ham med Komedie. Vi ser saaledes, at Pilloi blev Vinhand
ler med store Privilegier, Rammel Borgmester i Nakskov, og selve
Henrik Wegener, om hvem det for Resten vistnok urigtige Sagn
levede, at han havde givet Navn til Holbergs Henrik, havde først
været Postmester i Aarhus, men blev senere ansat i Kancelliet,
og om hans senere Embedsmandsliv kan læses i »Museum« 1891,
hvor Dr. F. J. Meier har behandlet hans Liv efter hans Bortgang
fra Scenen. — Men det er betegnende, at den agtede — ja højtagtede! — Skuespiller og Instruktør Schivarz, da han i 1785*)
beretter om disse Skuespilleres senere Embeder, udbryder med et
Hjertesuk: »Da var de danske Skuespillere agtede og Standen ikke
forhaanet«, og dog ved man, hvor pinligt det havde berørt selve
Holberg, at han som Medlem af Konsistorium havde maattet høre
paa, at Studenter, der havde spillet Komedie, kun fik Lov at tage
Eksaminer, naar de efter et Aars roligt Liv havde bevist, at de
atter vilde begynde et sædeligt Liv. Naar Schwarz kunde mis
unde denne »Bande«, i hvor høj Grad maatte da ikke Forholdene
have været udartede i Perioden fra den danske Skueplads’ Gen
oprettelse, til den i 1772 blev kongelig Scene! Og hvor meget
maatte der ikke være at genoprette og genvinde, inden Standen
atter kunde faa fast Fod indenfor det borgerlige Samfunds Ram*) Man kunde heraf tro, at Holberg planlagde det nye Theater; men
efter Sprogbrugen maa det, som Martensen sikkert rigtigt formoder
forstaas som »i Lighed med de Skuespil, Holberg i sin Tid lod op
føre«, saa at Holbergs Del i den nye Scenes Arbejde ikke kan an
tages til daglig at have været synderlig stor.
**) Lommebog for Skuespilyndere.
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mer! De var Kunstens Fribyttere, frie Fugle, som kunde have
haft Ret til baade at eksistere og at forarge, om det var den hellige
Ild, som fødes i den sande Kunstners Hjerte, der havde løftet dem
op over og udenfor det almindelige; men desværre var Genierne
kun de faa; i de første fem og halvfjerdsindstyve Aar gik de fleste
til Scenen ikke i Følge et virkeligt Kald men af Nød og Trang, og
derfor er det kun Fattigdom, Elendighed, Udsvævelse og Upaalidelighed, der i Perioden fra 1746—72 kendetegner de Kunstnere,
der i Henhold til Bevillingen skulde være »skikkelige Personer,
som med deres Komedier alle og enhver for billig Betaling kunde
fornøje.< Forsigtigvis føjes der til: »dog maa i samme Komedier
ey forhandles det, som anrører Religionen og den Hellige Skrift
eller strider mod Ærbarhed, god Skick og Ordning, eller kan være
Publico til nogen Forargelse, saafremt de ey vil have denne Vores
allernaadigste Bevilling forbrudt.« Kom Forargelsen ikke paa
eller fra Scenen, saa kom den fra Scenens Sønner og Døtre, naar
de optraadte i det daglige, borgerlige Liv, og derfor sattes de
hurtig udenfor delte. Det er allerede paavist, at Hovedgrunden
var de slette Lønninger; vi skal straks komme til den fortvivlede
Ledelse, men først og fremmest maa vi se, hvorfra Scenen rekruteredes, og hvorledes Skuespillerne maatte leve.

Indenfor Skuespillerslanden skelnes der langt ned igennem
Tiderne imellem Studenterne og de ustuderede blandt Skuespil
lerne, ja da Schwarz i 1776 gjorde sig Umage for ved Oprettelsen
af »Det dramatiske Selskab« at højne Dannelsen og vække Inter
essen blandt Skuespillerne for Kunsten og Litteraturen, mødte
han, netop fordi han ikke var Student, haanlig Modstand fra dis
ses Side; de spottede hans Tilhængere og kaldte dem »Dunhagens
Skoleunger«, skønt de selv burde have siddet nederst paa »Dun
hagens« Skolebænk. Thi hvad var det for Studenter, og hvad var
Studenter i den Tid?
Der var to Slags: de fattige og de, der var Sønner af mere
velhavende Folk. De fattige — og det var de fleste — havde gennemgaaet den »sorte« Skole med al dens Raahed og Terperi, dens
Prygl og dens Brutalitet. De havde været henviste til at synge
Bokkenhevseh : Kgl. Maj. Acteurs.
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for Dørene, være Løbedegne eller tigge; de blev først forholdsvis
sent Studenter, og var de ikke saa lykkelige at faa Regensen eller
straks at faa Hører- eller Degnekald, blev de et Proletariat, der
ikke alene led Nød men gjorde Gader og Stræder usikre; de var,
selv som Regensianere, en Pariakaste, der maatte skaffe sig Ind
tægter som Ligbærere, og for hvis hele ydre Apparition det er
overordentlig betegnende, at de ved Ligbegængelser i bedre Huse
ikke gerne taaltes i Stuerne, fordi de stank af Liglugt og anden
Urenlighed. Det var naturligvis mest fra denne Kaste, at Theatret
rekruteredes. Men Studenterne kunde ogsaa komme fra bedre
stillede Hjem. Saa blev de i Almindelighed — som Rahbek —
en Tid lang undervist i Hjemmet og havde kun de sidste Aar
gaaet paa en af de pænere Latinskoler — f. Eks. Herlufsholm, —
var kommet til Byen igen og havde hurtigt taget de smaa Embeds
eksaminer, der krævedes; saa gik de i Embeder og følte sig aldrig
som Studenter, eller de rejste udenlands — som den senere Biskop
Munter — og fordybede sig i ensomme specielle Studier, der holdt
dem fjernt fra Livet. En enkelt — som P. A. Heiberg — drog ud
paa Eventyr til fremmede Lande, fægtede sig frem, kom hjem,
rig paa Erfaringer, men med Lommerne tomme; og kun eet Sted
saa man Spirerne til virkeligt Studenterliv, det var der, hvor
norske Studenter sluttede sig sammen, mere af nationale Grunde,
og det blev vel ogsaa en af de Veje, der førte til Gennembrud for
Studenterne i denne Periode, ligesom Perioden for Skuespillerne
betyder en Gennembrudstid, der vel ikke fører til en endelig Sejr,
men som dog baner og bryder Veje gennem megen Uforstand og
megen Modstand og derfor er saa karakteriserende for hele det
borgerlige Liv i det attende Aarhnndredes Slutning.
Da Theatret aabnedes paa ny efter Christian VTs Død, var
den af de gamle Skuespillere, der endnu havde noget af Minderne
i sig, Pilloi, allerede en næringsdrivende Mand, der ved Siden af
sine æstetiske Interesser (hvis man tør kalde dem saa) havde
andre Maal for sin Virksomhed, idet han, der var Vinhandler, for
Kunstn?rbegejstringen ikke slap sine fornuftige Pengeberegninger,
hvad der viste sig ved, at han, efter at det nye Theater paa Kon
gens Nytorv var bygget, fik arrangeret det saaledes, at han selv
fik Vinkælderen under Theatret paa Prøve uden Lejeafgift i de
tre første Aar, og han skabte sig der en saa god Forretning, at han
døde som en velhavende Mand, væsentligt beriget af Kunstens
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Sønner ovenpaa, som dels selv trak derned for at drukne Nærings
sorgerne i Spiritus, dels anvendtes som Lokkeduer, der skulde
lade sig traktere af Borgerskabet — der har jo alle Dage blandt
de gode københavnske Borgere været et vist Snobberi efter at
kunne blære sig med at omgaas Kunstnere. Der eksisterer i saa
Henseende et Par betegnende Historier, af hvilke den ene for
tæller, hvorledes den store og geniale Komiker Londemann tog
et forstaaende Bifald paa en Replik, hvor han dunkede i Gulvet
med sin Stok og sagde: »Ak, gid jeg var der nede!« — og man
kender ogsaa Skuespiller Roses egen Fortælling — omtalt af
Rahbek i Nyt Aftenblad« 1825 — om, hvorledes han, da Pilloi*)
var gammel, maatte tage hans Affærer som »Tildrikker«, da Chri
stian den Syvende var født. Da det rygtedes, at det var en Prins,
der var født, mødte Rose i Kælderen og modtog en Halvpottepokal god gammel Rhinskvin, som han maatte fylde og tømme
27 Gange i Løbet af Aftenen paa den vordende Eneherskers Vel.
Beundringsværdigt, at Rose kunde præstere alt dette. Men Skade,
at det hjalp saa lidt! — Det var imidlertid noget, som en Skuespiller
i den Tid var vant til; intet Under, at han i den Anledning kom i
Folkemunde, ej heller er det mærkeligt, at han ved denne Levevis
kom i Miskredit hos det bedre Borgerskab. Som sagt, Pillois Vin
kælder lige under Theatret har sin store Del af Skylden i, at Skue
spillerne sank dybere og dybere, især da de jo aldeles ikke havde
Raad til sligt. Lønningen var Ugeløn, og den var ussel, naar de
overhovedet fik den. Vi skal senere komme tilbage hertil. Som
et lysende Eksempel blandt Skuespillerne i den Tid staar Clementin, der døde 4. Januar 1776. Han nævnes som en Undtagelse,
fordi han trods sin lille Gage havde formaaet ved sit ordentlige
Liv at sikre sin Enkes Eksistens. Men det gik dog denne Enke
trist, og Historien fortælles bedst ved nedenstaande Dokumenter.
I det kgl. Bibliotheks Haandskriftsamling findes et Brev fra
Skuespiller M usted lil »Høyædle og Velbaarne Hr. Etatsraad Saxtorph, som sikkert har været Formand i et »Kæde-Selskab«. Det
lyder saaledes:
*) Hvorledes dette Navn har værei stavet: Pilloy, Pilloi eller Pilloé,
hersker der Strid om, men den er betegnende for, at man i de
Tider hyppig sjuskede med Fransken og sagde é i Stedet for »i«.
(For denne Oplysning takker jeg Dr. phil. I. P. Jacobsen).
2*
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P. M.
Vores uforglemmelige Clemenlin døde i Aaret 1776 til ubo
delig Tab for den Danske Skueplads. Han efterlod sin Enke i
saa god Forfatning, at hun med sin eneste Datter kunde leve
uden at trænge eller være noget Menniske til Byrde. Efter nogle
Aars Forløb gav hun sin Datter til en Præst i Jylland, hvorhen
hun begav sig for med sine Børn at leve af fælles Indkomster,
og i Rolighed at ende sine Dage, men Bladet vendte sig. Hendes
Sviger-Søn blev formedelst mislig Opførsel nogen Tiid derefter
suspenderet, havde lidet eller intet af Kaldet, saa hun maalle
tilsætte det meste og betydeligste af sin Eyendom, for at have
noget at leve af. Endelig blev hånd i Oclobre 1793 ved Høyeste
Ret dømt reent fra Embedet; den fattige Enke er derved sat i
den sørgeligste Forfatning, da en ubarmhiertig Creditor Dagen
derefter lod giøre Indførsel for en Giæld, hvori hun havde
ingen Deel.
I denne hendes kummerlige Tilstand har hun henvendt sig
til nogle af Hendes Sal. Mands Venner, og deriblandt til mig,
som hun vidste var Medlem af den Høytpriselige oc Orden. Jeg
anmoder derfor Dem, Prisværdigste Stormester, paa det ind
stændigste, ligesom jeg er forvisset om, at De af Medlidenhed
med denne Enkes ulykkelige Tilstand vil bidrage til sammes
Lindring. Taknemlig derfor, henlever jeg Deres ærbødige og
meget forbundne
oc Broder
Khafn. d. 30. Novbr. 1793.
J. Musted.

Hun maa være blevet hjulpet ud af øjeblikkelig Nød, men
hvorledes hendes Tilstand senere har været, viser en Allerunder
danigst Forestilling« fra Theaterdirektionen til Kongen, dateret 26.
Februar 1795*). Heri andrages om, at Enken efter Clementin,
som i Forvejen nyder 60 Rdlr. aarlig, maa faa en Forhøjelse af
20 Rbdlr. aarlig og en øjeblikkelig Hjælp af 40 Rbdlr., for at hun
kan »redde sit Bohave ud af den Tilstand, hvori hendes Svigersøns,
forrige Præst Linds slette Opførsel har sat hende, hendes Datter
og tvende Børnebørn«. Ansøgningen bevilges.
*
*) Rigsarkivet.

*

*
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Men naar det nu gik det ranke Træ saaledes, hvorledes maa
det saa ikke være gaaet alle de ormstukne? Til Forstaaelse heraf
maa man kende lidt til Forholdene forud for Aaret 1772, og uden
at ville skrive det forste kongelige Theaters Historie i Tiden fra
1747—70 maa jeg dog i Korthed erindre om følgende:
Da Thielo den 30. December 1746 fik sin Bevilling til »at
anrette danske Skuespil efter den Plan, som forhen af os Elskelig
Ludvig Holberg er bleven lagt«, var der taget visse ovenfor om
talte Kavleler om, hvad der rnaatte forestilles, og hvem man
maatte anvende til Skuespillere. Den 14. April 1747 aabnedes der
i Læderstræde; men det hele var jo kun smaat, første Klasses
Skuespillere fik 6, anden 4, tredie 3 Rdl. om Ugen, naar der spil
ledes. og højst urolige var Skuespillerne, ikke lette at stille til
freds. Enden paa det blev da ogsaa, at Thielo, som ikke kunde
bestride Omkostningerne, efter at Theatret var blevet aabnet paa
Kongens Nytorv, maatte spille paa Deling, og det hele var ved
at gaa neden om og hjem, da Kongen, som jo havde Ejendomsret
over Huset paa Kongens Nytorv, forærede Staden København
Scenen; derved blev Overpræsidenten Theaterchef, men megen
Interesse for Theatret havde vor Bys vise Mænd ikke, Følgen blev,
at alt forfaldt, — ogsaa Skuespillerne.
Fra gammel Tid af har Skuespilleren udenfor Scenen haft en
vis uimodstaaelig Magt alene ved sin Person, derfor havde han
ogsaa i denne Periode lettere og billigere Adgang til Nydelser end
de fleste andre; men hvad enten denne Nydelse har været ofret
paa Amors eller Bacchus’ Alter, har den hverken bidraget til at
styrke den nydendes Legeme, Aand eller sociale Anseelse. Til
dette kommer yderligere, at der stadig — først paa Charlottenborg,
senere paa Hoflhealret — optræder franske og italienske Skue
spillere og Sangere, som baade fra Scenen og i det daglige Liv
formaar at sætte de danske i Skygge og derfor tvinger dem nedad,
deres Kunst bliver ringere, deres Løn lavere, deres Livsfornøden
heder og Livsnydelser tarveligere og tarveligere. Navnlig er Ita
lienerne farlige Konkurrenter som Bejlere til de københavnske
Damers Gunst, og det skønt de sikkert har været Tredie-, FjerdeRangs Kunstnere. Medens de*) »blev udstafTerede med Atlasker,
Flitter, Fiere og Galuner«, maatte de danske Skuespillere, f. Eks.
*) Citatet her er af Schwarz: Lommebog for Skuespilyndere 1785.
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i »Henrik den Fjerdes Jagt« optræde i gamle grønne Kjoler, be
satte med Pailelter. »Den bedsle Hæders Kiole for Elskeren i
Skuespillet var i lang Tid en bruun Klædes Kiol med hvidt Foer
og en hvid Silkevest.« Den fattige Fugl kommer hinkende, kom
mer linkende!
Ved Frederik den Femtes Død ophørte Skuespillene i Sørge
tiden, og Skuespillerne fik slet ingen Løn det Aar. Og da Magi
straten nogle Aar efter, 1770, mismodig opgav at lede Theatret,
fik Overkapelmester Sarti Overledelsen i et Slags Entreprise, og
hvad det ikke var galt før, blev det; thi nu havde de ulykkelige
optrædende ikke engang en Institution at holde sig til: tit maatte
de vente i seks Uger paa deres Gager, og selv om Kongen i de to
følgende Aar tilskød 30,000 Daler, gik det hele i et stort Svælg,
der ingen Bund syntes at have. Det var derfor intet Under, at
Jomfru Biehl paa Skuespillernes og Skuespillerindernes Vegne var
henrykt over, at Kunstnerne nu sorgfrit kunde dyrke deres Kunst,
som baade nytter og forlyster«, og især var de glade over Maje
stætens Løfte om, at de efter 20 Aars Tjeneste skulde erlange de
Betjeninger, som i Henseende til deres Capacitet og Duelighed ere
dem convenable, og som enhver god Medborger kan ønske og
attraae.«
I dette sidste Løfte ligger der en stiltiende Anerkendelse af.
at en Skuespiller i Almindelighed ikke var stillet som enhver god
Medborger«, men først maatte arbejde sig frem dertil: og denne
Kongens Anskuelse fandt ogsaa Udtryk i den Maade, hvorpaa
han ligestillede Kunstnerne med Lakajer og andre »Hoffets Betientere«; med andre Ord: de var undergivne Kgl. Majestæts Hustugt,
hvortil ogsaa hørte den berygtede Blaataarns-Straf. Inden vi slut
ter dette Kapitel, skal vi derfor se, hvorledes Behandlingen var
der; deraf kan man let slutte sig til, hvorledes den var paa andre
Omraader.
Blaataarn var P'ængsel for alle Forbrydere fra Amager Birk:
der sad dødsdømte Mordere, Tyve, Løsgængere og andre, og salte
man nu en Lakaj eller en Skuespiller ind der. fik han vel en finere
Celle, og var i øvrigt saa frit stillet, at han, naar intet andet i
Dommen var fastsat, kunde mod lage Besøg; men havde han ikke
Raad, fik han samme Kost som de øvrige Fanger. Ganske vist
tog Skuespillerne det i Almindelighed med en vis Galgenhumor,
og Københavnerne, der ellers spadserede til Langebro for at putle
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Smaaskillinger i de Punge, som de virkelige Forbrydere hejsede
ned fra deres Vinduer, vandrede, naar de vidste, at en af deres
Yndlinge sad bag de tykke Mure, derud om Søndagen for at høre
den Sang og Bægerklang, hvormed den indespærrede Kunstner
sammen med besøgende Kammerater demonstrerede sin Ligeglad
hed. Det var dog i Almindelighed en ret kunstig Glæde, og af den
Hurtighed, hvormed de opsætsige Skuespillere i Almindelighed
faldt til Føje, naar de var anbragte her, forstaar man, at delle
Ophold næppe alligevel har hørt til deres Livretter. Reglementet
af 9. August 1773 bestemmer i § 9: »Directøren, og i hans Fra
værelse Regissøren paa hans Vegne, har Rettighed til at paalægge
alle paa Skuepladsen værende Personer Tavshed, saafremt at
nogen Kiv eller Trætte imellem dem skulde rejse sig; de, som da
ikke adlyde saadan Advarsel, betale 2 Rdl. Mulkt. Men skulde
deraf opstaa Slagsmaal, da reserverer Directøren sig efter Under
søgelse og befundne Omstændigheder at straffe den skyldige med
vilkaarlig Mulkt og i al Fald med Blaataarn.« — Dette er det
eneste Sted, hvor denne Straf nævnes, men som vi senere skal se.
anvendes Straffen almindeligvis af helt andre Grunde, men i Al
mindelighed anses den for haardere end Mulkt: det er Kongen,
der selv dikterer den; og han er i høj Grad forsigtig med den.
Det kan godt siges, at Frederik VI hverken som Kronprins eller
som Konge har misbrugt den — naar den eksisterede, maatte den
jo kunne anvendes, og den eneste Gang, den blev misbrugt, an
vendtes den uden Kongens Ordre rent arbitrært af Theaterchef
Holstein saa sent som i 1831, og skønt denne Periode ikke hører
ind under den Tid, der foreligger til Behandling her, skal Be
givenheden dog kortelig omtales, da den blev Aarsag til, at Straf
fen ophævedes af Kongen selv, da han indsaa, at den var for
frygteligt et Vaaben, anvendt i en herskesyg Direktørs Haand.
Det var, da Bournonville skulde have sin første store Ballet
»Faust« opført, at han, nervøs og herskesyg som han var, havde
lagt sig ud med en stor Del af sit Personale, og han troede der
for, at dette vilde gøre alt for at hindre eller forhale hans Succes.
Denne Mistanke bekræftedes for ham, da Primadonnaen, Madam
Krætzmer, erklærede, at hun paa Grund af egen Sygdom (nervøse
Anfald) og Dødsfald i sit Hjem — hun havde mistet et Barn —
ikke saa sig i Stand til at optræde i September. Bournonville for
da til Chefen og fremstillede ham sin Opfattelse af Sagen, hvorfor
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Holstein sendte sin Theaterlæge, Rahlff, til Patienten med Ordre
til at behandle hende med de kraftigste Midler for at faa hende
rask. Lægen gav hende da ogsaa først Igler, derpaa spanske Fluer
og sluttelig et Brækmiddel; men da hun ikke sporede nogen væ
sentlig Bedring efter denne Behandling, erklærede hun, at hun
ikke længer vilde underkaste sig den, og gik selv til Holstein,
der dog sikkert i Forvejen har været præpareret af Bournonville
og RahllT; thi han modtog hende med Udraabet: »Hvor tør De
understaa Dem i at komme her? De har paa Øjeblikket uvægerligt
at melde Dem frisk og gøre Tjeneste.« Da hun erklærede, at hun,
hvis denne Befaling ikke blev forandret, maatte søge sin Afsked,
svarede Chefen: »De gaar paa Øjeblikket herfra til Blaataarn.«
Og næppe var Danserinden kommet hjem, før Theatrets Regissør
indfandt sig og afhentede hende, hvem Dommen ikke engang var
forkyndt. Hun anbragtes endda ikke i de sædvanlige Kunstner
celler, men puttedes i det Lukaf, hvor den nylig henrettede Mor
der Ole Kollerød sidst havde siddet, hvilket til Overflod meddeltes
hende; om Aftenen hentede Arrestforvareren hendes Lys og salte
Hængelaas for Døren, ingen maatte besøge hende, og Rengøringen
af Cellen foretoges af en af de mandlige Arrestanter, skønt hun
selv tilbød at betale en af Arrestforvarerens Piger derfor. Paa
denne Maade mente Holstein, han kunde »gøre hende myg«, saa
hun kunde melde sig frisk. Hun holdt sig imidlertid stolt, skønt
hun blev mere og mere syg, og skønt baade Dr. Ryge som den
mest ansete Skuespiller og Direktør Molbech som den medgør
ligste af Direktionen sendtes til hende for at faa hende til at falde
til Føje. Hun nægtede at kvittere for sin Maanedsgage — 33
Rdl. —, da hun ikke havde Brug for den i Fængslet, og trøstede
sig med, at længere end til Sæsonens Udgang kunde de ikke nægte
hende Afsked. Imidlertid gik Ugerne, og Publikum begyndte at
snakke derom: man blev mere og mere indigneret. Søndag Efter
middag truede det endogsaa med Pøbeloptøjer udenfor Blaataarn,
og den megen Misfornøjelse kom ogsaa Frederik VI for Øre. Han
var i Forvejen ikke glad ved, at Holstein var gaaet udenom ham
ved Fastsættelsen af denne Straf, og da hans Gemalinde en Dag
ved Taflet spurgte, om det dog ikke var for grusomt, at et lille
Barn saaledes i lange Tider blev berøvet sin Moders Pleje, brast
Kongens Taahnodighed, han lod straks efter Taflet Holstein kalde,
gav ham en alvorlig Røffel, befalede, at Md. Krætzmer skulde løs-
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lades og forbød fremtidig Anvendelse af Blaataarnstraf mod Skue
spillere*). — Efter 31 Dages Forløb havde Danserinden, der var
fuldstændig uskyldig, atter sin Frihed, Kongen forlangte, at hun
skulde have en Maaneds Ferie, og derpaa tog hun fat paa Ind
studeringen af >Faust«, der som en rimelig Straf for Bournonville først naaede til Opførelse i Slutningen af April og kun naaede
fem Opførelser i denne Sæson, hvor Publikum endnu var saa
opfyldt af Gensynels Glæde overfor Md. Krætzmer, at det i sin
demonstrative Begejstring for hende helt glemte at vurdere Bal
letten efter Fortjeneste, hvilket først skete i næste Sæson. Holstein havde jo ogsaa faaet sin Straf i Kongens Unaade; men den,
der maaske mest af alle paa Grund af sit Ansvar burde haft den
største Straf, Theaterlægen, der underkastede en syg Kunstnerinde
en »beordret« Kur og ikke protesterede mod hendes Indespærring,
skønt han ved daglige Besøg i Cellen saa, at hun led, slap des
værre helt fri.

Ved Betragtning af den nys omtalte Affære falder det i Øjnene,
at den slet ikke var Genstand for skriftlig Behandling mellem
Kongen og Theaterdirektionen, skønt denne sidste ellers altid ind
berettede de allermindste Bagateller, og Kongen med mi/iutiøs
Nøjagtighed gik ind paa det altsammen og behandlede de latter
ligste Ubetydeligheder med en Alvor, der var en bedre Sag værdig.
De »allerunderdanigste Forestillinger« fra Theaterbestyrelsen fin
des i Rigsarkivet, men først fra 1792: alle de 20 første Aars Arkiv
er jo desværre gaaet op i Luer ved Christiansborg Slots Brand
1794. Mærkeligt nok har Peter Hansen, som dog anede disse
Arkivaliers Eksistens, slet ikke ulejligel sig med at gaa dem igen
nem, Han vilde i saa Fald have undgaaet en Række Fejl i sin
Theaterhistorie.
z
Man faar ved Gennemlæsningen af alle disse Indstillinger det
Indtryk, at Frederik VI, som jo ellers slet ikke har tuaft Ord for
at nære nogen levende Interesse for Theatret, baade som Kron
prins og som Konge har været Aktricer og Aktører en naadig og
langmodig Herre, og det har de sandelig ogsaa haft behov.
*) Delvis efter Overskou, V. S. 135 ff.
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Selv om deres økonomiske Stilling var slet, havde de dog
den store Fordel, at de kunde faa en vidtstrakt Kredit af Theaterkassen; derom vidner en hidtil utrykt »Forestillings af 10. Oktober
1794*). Naar P. Hansen fortæller, at det var Ahlefeldts Fortje
neste, at Gælden blev eftergivet, fremgaar det af denne, at dette er
urigtigt. Den lyder nemlig saaledes:
Allerunderdanigst Forestilling!
Ved Overlevereisen af Theatrets Arkiv have vi fundet en
Giæld, stor 10,247 Rdl. 3 M. 15 Sk., som til deels Theatrets Per
sonale skyldede til Cassen, til deels andre uden for samme. Da
der mod denne Giæld er giort adskillige ikke ugrundede Ind
sigelser, og de fleeste af Skyldnerne desuden befinde sig i saadanne Omstændigheder, at deres huuslige Forfatning ingenlunde
taaler noget Afdrag, ikke at tale om, at der af døde og bortgaaede

ved Theatret skyldes .................................. 3044 Rd. 4 M. 2 Sk.
og af Theatret uvedkommende.................. 2714 — 1 — 8 —
5758 Rd. 5 M. 10 Sk.,
hvilken Giæld enten er aldeles uinddrivelig, eller og vilde være
vanskelig at inddrive, saa henvende vi os allerunderdanigst til
Deres Majestæt, med Bøn: at Deres Majestæt allernaadigst vilde til
lade os at tilgive saavel den inddrivelige Giæld som den reste
rende og uinddrivelige af 4488 Rd. 4 Mk. 5 Sk., altsaa den hele
Summa af 10,247 R. 3 M. 15 Sk., paa de Vilkaar, at denne Giæld
ikke skulde inddrives hos nogen af Theatrets Personale, saalænge
de staar i Tienesten, ey heller naar Directionen i Tilfælde af Alder
og Svaghed skulde finde det fornødent allerunderdanigst at fore
stille en saadan Ds. Majestæt til Afskeeds Erholdelse. Men der
imod, dersom nogen af bemeldte Skyldnere til Theater-cassen
trodsende skulde begiære deres Afskeed eller og ved Befordring til
et med deres Gage analogt kongeligt Embede begiære samme, det
da maatte staa Directionen frit for i første Tilfælde paa lovlig
Maade at inddrive Giælden, eller at dem nægtedes Afskeed, indtil
det var betalt, i sidste at indkomme med allerunderdanigst An
søgning efter Omstændighederne om Moderation i samme eller heel
*) Rigsarkivet.
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Eftergivelse. End maae Directionen allerunderdanigst tilføye, at:
da Danserinden Md. Biørn for hendes Skyld til Theater-Gassen er
den eeneste, som foruden af afd. Skuespillerinde Md. Rose har
betalt 200 Rd.. hvilke ere indbetalte i Zahlkammeret, om, da hun
desuden har en Fordring paa forrige Thaterdirection, som i den
allernaadigst anordnede Commission skal være hende tilkiendt,
bemelt Summa 200 Rd. maatte af Deres Majetæts Mildhed blive
hende udbetalt.

1794. •

Hauch.

Thaarup.

Hr. Rosing tilstod at skylde................................... 912,32
— Thessen — — — .....................................
39,52
— Gielstrup — — — ..................................... 450,00
— Ibsen
— — — ..................................... 343,02
Madamme Preisler — — .................................. 1246,54
Hr. Acteur Beck — — ..................................
52,26
— Acteur Knudsen
— ..................................
3.34
— Acteur Due
— — ..................................
50, >
— Acteur Lundgreen — .................................. 300,
— Syngeskolar Qvist — ..................................
20, »
Syngeskolarinde Steenberg ..................................
10. >
Dandserinden Madamme Biørn.............................. 550, »
(herpaa afbetalt 200 Rdl.).
Dandseren Weyle — — .....................................
30.51
Figurant Colding — — .....................................
30, »
Sahl
— — .....................................
14,50
—
Berg
— — .....................................
13. 8
Dandseskolar Friderich Petersen..........................
20,64
Dandseskolarinde Møller
..............................
25, 2
—
Bommelhoff..............................
3,10
Madamme Schultz, Figurantinde..........................
5, »
Acteur Arends..........................................................
190, »
Regissør Hansen......................................................
50, >
Theaterpoeten Hr. A. G. Thoroup.......................
99,68
Theater-Friseur Petersen ......................................
20, >
Overkontrollør Larsen ..............................................
10,/
~ 4488,69
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Død Madamme Gielstrup skyldig.......................... 450, »
bortrømt Acteur Preisler...................................... 1246,54
afskediget —
Kemp ......................................... 104,8
Død Madamme Rose................................................. 582,6
(har herpaa afbetalt 60 Rd.)
Afskediget Acteur Frydendahl.............................. 455,26
død Madamme Hallesen..........................................
86,42
død Figurantinde Rosenberg..................................
90,26
afskediget Figurant Schall......................................
5, »
bortrømt Actrice Fredelund..................................
25, »
3044,66
---------- *---- 7533,39
forrige Directeur Hr. Kammerherre von Warn
stedt skylder.............................................. 2000 Rd.
død Studiosus Wessel.............................................. 293,32
Secretair Pram ......................................................
50, »
død Jomfrue Biehl..................................................
170,88
Assessor Falsen ......................................................
100, »
Studiosus Bruun......................................................
100, »
2714 24
Summa 10247,63

I Margen er tilføjet med Kronprinsens Haand:
Denne Forestilling approberet i eet og alt

Christian R.
Frederik C. P.
Lige saa sørgeligt det er at se Kammerherre Warnstedt para
dere med en Gæld af 2000 Rd., lige saa tragikomisk figurerer
» Studiosus Wessel« (Johan Hermann) med sine uerholdelige
293,32.
Man tager meget fejl, hvis man tror, at de, der saaledes har
faaet deres Gæld strøget (ja, Md. Biørn fik jo endda sine Afdrag
tilbage!), hermed var udelukkede fra at laane mere. Tværtimod,
hver tredie af de øvrige »Forestillinger« er Ansøgninger om Hjælp,
Gageforskud, Ekstrahonorarer, Beneficer, Laan o. 1., og næsten
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altid bevilges de, selv naar Paaskuddet er saa søgt, som at der skal
begraves en Broder eller endog Bedstemoder, og vedkommende
skal »standsmæssigt« i Jorden. Meget almindeligt er det ogsaa at
se Theatret betale Hospitalsregninger eller Lægehjælp for Kunst
nerne; og at baade Forfattere og Direktører fik Lov at laane al
Kassen, derom vidner bl. a. den Kendsgerning, at Knud Lyne
Rahbek ved sin Død 1830 skyldte Theaterkassen 1183 Rd. 32 Sk.,
som Frederik VI med sædvanlig Rundhaandethed eftergav efter
den øvrige Direktions Anbefaling, uden at det blev undersøgt, om
der i Rahbeks Bo skulde være noget til Dækning af denne Gæld,
hvad der nok for Resten ikke var.
En Følge af al denne Pengenød var, at Gagerne lidt efter lidt
maatte stige, og det blivet da et af Gennembruddene i denne
Periode, at det gaar op for Avtoriteterne, at en Skuespiller er sin
Løn værd. Allerede 1793 er Schivarz oppe paa 1100 Rdl., Rosing
paa 1000, de »syngende Aktører kunde naa 850. Aktricerne 700;
dertil kom et Gratiale ved Udgangen af hver Sæson i Forhold til
det Antal Gange, enhver havde optraadt, og af og til en Benefice.
En Særstilling indtager Md. Berthelsen, f. Møller, senere Md. Frydendahl, hun har hele 1100 Rd. fast; men hun har ogsaa været
General Eickstedts Elskerinde og er derfor særlig begunstiget.
Selv om disse Tal ikke er svimlende høje, maa man indrømme, at
det er godt Fremskridt fra, hvad det var 20 Aar før, og man maa
ogsaa erindre, at Penge dengang var betydelig mere værd end nu
til Dags. Desværre er næsten ingen af Kunstnerne Økonomer,
naar de saa dertil — som Rosings — faar en mægtig Børneflok, er
det ikke underligt, at det stadig kniber med at faa det til at
slaa til.
Hvad Skuespillernes borgerlige Anseelse angaar, saa stiger
den ogsaa i denne Periode, takket være det ivrige Arbejde derfor
hos Folk som Schivarz, Warnstedt og Hauch, og i Særdeleshed
det smukke private Liv, som førtes af Familier som Rosings. Men
at der var meget at kæmpe imod, er vist, Fordomme var der nok
af. Vi skal senere se, hvorledes det betragtedes som en Ulykke i
en borgerlig Familie, at et Medlem gik til Scenen; vi kender alle
den morsomme, men overordentlig betegnende Historie, der rig
tignok er saa sen som fra 1798, om hvorledes Oehlenschlågers
Moder i nervøs Spænding for, hvorledes det vilde gaa Sønnen ved
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hans Debut, grædende vandrede op og ned i Frederiksberg Slots
Buegang og der fik Trøst af Vægterens Kone i de Ord: Græd ikke,
Madam, han kan jo endnu omvende sig«.

Et ganske ejendommeligt Syn paa Skuespillerstanden har den
frisindede Overhofmarskal Hauch. Da den allestedsnærværende
Rahbek har villet blande sig i en Direktionsaffære angaaende
Ikke-Antagelsen af to Skuespillerinder, hvoraf den ene var den
med Preisler bortrømte Jfr. Fredlund, skriver han om Sagen et
Brev til Rahbek; dette Brev, der findes i det kgl. Biblothek, har
næppe forhen været trykt, og da det giver et godt Indblik i Op
fattelsen af Skuespillerne og gør Hauch mere Ære end Rahbek,
som dog i den Tid betragtede sig som Skuespillerstandens Vaabendrager, skal vi citere den Del deraf, som vedrører denne Sag:
.... »Det er sandt, at to Personer af Qvindekønnet allerede
i meget lang Tiid have ansøgt om at maatte antages som Skue
spillerinder; at den ene deraf i Overensstemmelse med Deres Brev
forlod eller rømte fra Theatret og er bekiendt for at være bort
løbet med en gift Mand. Jeg mener det hverken mig eller nogen
anden Embedsmand tilladt at tilbageholde Ansøgninger til Kongen,
men anser det for Pligt at indgive dem, hvor ubillige og urimelige
de end maatte være, Directionen har havt samme Mening, den
har indgivet den omtalte Persons Ansøgning og ledsaget den med
sin Forestilling, da den uden udtrykkelig Befaling ey troede sig
beføjet til at lade denne Person vise sig paa Skuepladsen for som
sædvanlig dernæst ifølge det Bifald, hun maatte erholde, at foreslaae og anbefale hende til Skuespillerinde. — Kongen har afslaaet hendes Begiering, og altsaa er denne Sag til Ende. —
Den anden Person, som jeg formoder De sigter til, er paa
nærværende Tiid gift og kan inaaskee ikke ganske fritages for de
Bebrejdelser, De giør hende, men lad end saa være, at en Persons
Rygte har været tvetydigt, at hun endog har været et virkelig
berygtet Fruentimmer, skulde hun da derfor, naar hun foran
drede og forbedrede sit Levned, naar hun blev gift, og man med
Forandringen af Standen erfarede aldeles Forandring og For-
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bedring i Henseende til Sædelighed, skulde hun, siger jeg, ikke desmindre aldrig kunde vente Tilgivelse, aldrig torde optages i Sel
skab af gode og sædelige Mennesker? I Sandhed, det synes mig
for haardt, man glemme aldrig den herlige Tanke af den første
og største Menneskeven. — Den kaste den første Steen! —
Overalt vilde Moralitet efter mine Tanker tabe langt mere
derved, end den vandt, da Blidhed og Eftergivenhed (Pligter, som
ere nødvendige for Selskabet) herved ganske blive tilsidesatte. Men
dersom dette tilslaaes mig, da bliver det her tilsigtede Tilfælde
allene Spørgsmaalet, om her spores Talent og Anlæg til at blive
meere end almindelig Skuespillerinde, da saavidt mig bekiændt
ey vides noget uanstændigt om titomtaltc Person, efter at hun er
gift. — Jeg beskytter eller forsvarer ved Gud ikke Lasten, endskiønt jeg føler levende, at den ofte, meget ofte, bør tilskrives til
fældige og uhældige Omstændigheder og derfor kan have Ret til
Overbærelse og Tilgivelse. Jeg forsvarer og beskytter endnu min
dre den her tit omtalte Person, da jeg kan forsikkre i mit heele
Liv ikke at have seet eller talt med hende mere end tre eller fire
Gange, men jeg tiltror hende Anlæg til Skuespillerinde og har derfor
troet at burde overlade Bestemmelsen af hendes Antagelse til
Publici Dom; men da Hr. Professoren møder mig herpaa med den
Anskuelse, at jo siettere et Fruentimmers Forhold har været, jo
vissere kan hun ved sin Debut være paa et talrigt Svogerskab til
sin Understøttelse, saa vil jeg anføre det, som jeg, forinden jeg
havde hørt hende recitere, og da jeg ikke kiendte videre til hende,
end at jeg idelig blev plaget af hendes Mand, for al jeg skulde see
og høre hende recitere en Rolle (altsaa allerede for henved et Aar
siden) har sagt i Fortrolighed til Hr. Rosing, at naar nogle af
Skuespillerselskabet af det qvindelige Kiøn, fleere end 1 eller 2
(3, 4 eller 5) vilde skriftlig eller mundtlig tilkiendegive mig, at de
ikke ønskede hende i Selskabet, da skulde jeg ikke allene aldrig
give mit Minde til, at hun blev antaget, men skulde endog aldrig
nævne de Personer, som havde yttret dette Ønske, dersom det
begiærtes.
Mit Brev er allerede saa vidtløftigt, at jeg skal slutte, uagtet
der endnu er meget ubesvaret af Deres; imidlertid igientager jeg
endnu engang mine oprigtige Taksigelser for Deres Skrivelse og
mig stedse velkomne Raad. Jeg har ikke vist de andre Herrer
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Direktører Deres Brev, da jeg først vil afvente, om De finder
noget af det her anførte antageligt og udførligt, og enhver desuden
bør handle efter egen Overbeviisning.

Kbhvn. d. 29. Okt. 1795.

Deres
forbundne
Hauch.
I 1795 var man altsaa naaet til saa megen Agtelse for Standen
og til at stille saa store Krav til de ny tiltrædendes Moralitet, at
det er nødvendigt for Hans Majestæts Overhofmaiskal at forsvare
sig, naar han antager en Skuespillerinde, om hvis Dyd en Theatret
uvedkommende Theaterven som Rahbek nærer Tvivl.

En mærkelig Forandring til det bedre finder ogsaa Sted i
Publikums Stemning og Holdning overfor Theatret, og dette hæn
ger først og fremmest nøje sammen med Hoffets Stilling til det,
der atter i sin Rod skyldes Christian den Syvendes Kærlighed til
den sceniske Kunst, inden hans Sindstilstand gjorde ham imodtagelig for den Art Indtryk. Det var ham, der fastsatte, at
Kongefamilien ugentlig flere Gange skulde vise sig i Theatret, han
forlangte at godkende Repertoiret, og han har sikkerlig fra først
af haft en god Smag. Det bliver derfor ogsaa nu Skik, hvad man
aldrig før har kunnet tænke sig Muligheden af, at glædelige Be
givenheder i Kongehuset eller i Nationen fejres med Festligheder
i Skuespilhuset; da saaledes Kronprinsen vender hjem fra den hel
dige Affære ved Qvistrum Bro, modtages han med »Almenjubel
og Nationalhøjtid i Theatret«, og ved hans Indtog efter Brylluppet
er en af Hovedfestlighederne knyttet til dette, idet 9 hvidklædte
unge Piger, forestillende de ni Muser (man glemte i Festrusen, at
Thalia og Melpomene allerede i Forvejen billedligt var anbragte
foran Theatret), modtog ham ved Indgangen, og Prams uhyrlige
Festspil »Frode og Fingal« fra Scenen fejrede Begivenheden, hvil
ket gav Anledning til P. A. Heibergs berømte Linjer i den for
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Ordene »Ordener hænger man paa Idioter« saa noksom omtalte
Indtogsvise:
. . . Dekorationer og Porte man maler,
synger, hvad elleve Muser besang,
alle begloede,
faa kun forstode
Digterens Fingal og Frode . —

Denne Kongefamiliens Interesse for Theatrel bevares helt
ned igennem Tiden, af Frederik VI dog sikkert kun af Pietet; thi
hans Hovedinteresse var jo Militæret; i sine yngre Dage gabede
han uafladelig, i de ældre sov han, naar han var i Theatret. Han
morede sig som bekendt over Vaudevillerne, men hans Begreb
om og Respekt for Kunst kan passende maales ved et Brev fra
Theaterchef Holstein til Molbech — det findes paa Det kgl. Bibliothek*), — hvori han meddeler, at Kong Frederik efter Taflet
indtrængende har paalagt ham, at det maa betydes J. L. Heiberg,
at hans Festspil Elverhøj«, der er i 5 Akter, maa sammendrages til
to, da Majestæten ikke kan holde ud ved en festlig Lejlighed at se
et Helaftensskuespil.
Noget nyt var denne Kongefamiliens Nærværelse; vi husker,
hvorledes en af Grundene til Miseren i Grønnegade netop var, at
det ikke ansaas for stemmende med Etiketten ved Hoffet, at
Kongen »mængede sig med den gemene Hob«, hvorfor den dan
ske Bande« maatte op paa Slottet, naar den skulde spille for ham.
Følgen heraf var, at det bedre Publikum ogsaa udeblev, og derfor
stod Theatret tomt. Nu derimod var det en hel Ekstrafornøjelse
at være i Rum med de høje Herskaber, og da Kongelogen laa lige
bag Parterret, kunde man komme dem ganske nær. Ganske vist
var saadanne Aftener ikke altid de livligste; thi det ansaas for
upassende, ja var endogsaa forbudt at give Bifald og Mishag til
Kende, naar Signalet ikke var givet fra Majestæten. Men denne
strenge Regel blev dog snart forandret.
Efterhaanden som Tiden gik, fik Kongefamiliens Nærværelse
i Theatret imidlertid ogsaa en anden Tiltrækningskraft, men af en
sørgeligere Art, idet man aldrig kunde vide, hvilke Overraskelser
Christian den Syvende i sin Sindssyge kunde byde Publikum: om
*) Edgar Collins endnu ikke indlagte Samling.
Bokkeniievsek: Kgl. Maj. Acteurs.
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han vilde ride paa Gelænderet, græde som et lille Barn eller raabe
og skælde Skuespillerne ud. Havde han set sig gal paa en Skue
spiller, var denne aldrig sikker paa, hvad der kunde ske, ja han
kunde endogsaa faa Kongens Kikkert i Hovedet, naar det var rigtig galt*).
Denne gennem Hoffet vakte Interesse for Skuespillet voksede
snart hos Publikum, og man begyndte at faa Færten af, hvad der
foregik af Intriger bag Kulisserne, med andre Ord: Skuespilleren
bliver for Publikum et Menneske, der er værd at beskæftige sig
med. Først er det Skandalerne, der øver Tiltrækning, — de falder
jo ogsaa mest i Øjnene — men efterhaanden bliver Thealret et
Midtpunkt i det borgerlige Liv; man samles i Parterret, man intri
gerer for og imod, og denne levende Deltagelse for Aktørens Vel
og Ve bliver for ham baade til Gavn og til Skade, efter som han
bliver set paa Fingrene eller forkælet. — Men naar Theatret saaledes faar en Valplads ogsaa paa Tilskuerpladsen, kædes den og
dens Begivenheder nærmere til det borgerlige Liv, og ganske
umærkeligt drages Skuespillerne ogsaa ind i dette, selv om der
gaar lange Tider og mange Kampe, inden det anerkendes offi
cielt.
Men det er karakteristisk, saa megen Del Datidens Tidsskrif
ter og øvrige Litteratur tager i denne Kamp. For første Gang
lærer man virkelig Theaterkritik at kende, en maalbevidst Be
dømmelse, slræng og retfærdig som Bosenstand-Goiskes i »Den
dramatiske Journal«; den vil ikke alene retlede Skuespillerne i
deres Fremstilling, den har ogsaa i Sinde at opdrage Publikum,
der sandelig ogsaa nok kunde trænge til det.
Knud Lyne Bahbek begynder jo sin dramaturgiske Løbebane
med det ejendommelige Arbejde: »Breve fra en gammel Skue
spiller til hans Søn«, der først indrykkedes stykkevis i »Almindeligt
dansk Bibliothek«, men senere — 1782 — blev udgivet i Bogform.
Fra først af stammer Rahbeks Kærlighed til Theatret sikkert fra
en levende Trang til selv at komme paa Scenen; men da hverken
*) Engang debuterede en Jfr. Jacobsen, som havde Talent, men hvis
Næse havde et usædvanlig stort Omfang. Saa snart Kongen saa
hende, raabte han, at hun skulde tage Næsen væk, han kunde ikke
se de andre Skuespillere for den. Dette gentog han, hver Aften
han saa hende, indtil hun nødtes til at tage sin Afsked.
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hans Stemme eller hans Person egner sig dertil, maa han efter
nogle mislykkede Forsøg i Datidens dramatiske Klubber resignere.
Han kaster nu sin Kærlighed paa en enkelt Skuespillerinde, Jfr.
Olsen, og da hans Ven Michael Rosing af Kærlighed til samme
Dame gaar til Scenen og gifter sig med hende, overfører Rahbek
sin Interesse fra den ene Person til den hele Stand, og han ser
hurtigt, hvor daarligt det staar til med Skuespillerens Privatliv og
borgerlige Agtelse. Han begynder da under Navn sit Felttog med
et Stykke Oin de offentlige Skuespillere« i Bibliotheket, men i
sin ungdommelige Begejstring og Forsvarsiver gaar han saa vidt
i sin Ros af Standen, at selve Tidsskriftets Redaktion bestemt tager
Afstand derfra. Han lader sig dog ikke skræmme, men beslutter
at fortsætte sit Felttog anonymt, og saa begynder han Brevene;
.V. M. Petersen siger, at det er del første af Rahbeks Arbejder, man
nu til Dags kan holde ud at læse. Jeg maa imidlertid paastaa, at
for Folk, der ikke ligefrem er piskede til det, er Læsningen ganske
uudholdelig. 400 tættrykte Sider alle over een og samme Streng:
Elsk Dyden!« — Men for den, der søger at lære Skuespillernes
Habitus dengang at kende, er den en uundværlig Bog, fordi den
netop ved at indskærpe Skuespilleren, hvad der er nødvendigt
for ham. røber, hvad det er, han mangler.
Dydens Ros maa forkyndes af rene Læber«, erklærede han;
men han tager dog samtidig straks Afstand fra den Sætning, som
man baade i Samtiden og Eftertiden har villet paadutte ham som
uundgaaelig Konsekvens, at saa ogsaa Lasten bedst maatte kunne
fremstilles af den lastefulde. »Hvem mener nemlig selv«, siger
han, at han har en Last? Han vil selv søge at besmykke den saa
godt som muligt og dække over den, altsaa vil han ikke foimaa
at fremstille den i dens fulde Styghed, hvad derimod den, der ser
dens Fordærvelighed — altsaa atter >den dydige« — formaar i
dens fulde Omfang. Han vil formaa at understrege alt det, som
man bør drage af nyttig Lære ved at se Lasten fremstillet paa
Scenen. Desværre er der blandt Skuespillerne adskillige, til hvem
han maa raabe: Æders Sæder svække Kraften af de Lærdomme,
I forkynde. Som Pile, der udskydes af en afmægtig og skielvende
Haand, tørne de mod deres Bryst, ind i hvis Hierter de skulde
trænge, men falde kraftesløse for deres Fødder.«
Fremfor alt vil det være en Umulighed for den lastefulde
at fremstille Dyden; thi Dyden er ikke en Maske, man kan tage
3*
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paa; og skal den lastefulde fremstille en højmodig Helt eller en
øm Elskerinde, faar vi i Stedet for Højhed Stolthed, i Stedet for
Ømhed Leflen. Vi ser den opblæste Skuespiller, hvor vi skulde
se den ædle Helt, Bolersken, hvor vi skulde se den ømme Pige!«
Iler ser vi Rahbek, som just er i sin Werther-Periode, hvor
han sværmer rasende ulykkelig snart for den ene, snart for den
anden Skuespillerinde og netop aldrig er mere tilfreds, end naar
han elsker rigtig fortvivlet og kan fylde sin Dagbog med lange
overspændte Følelsesudbrud, komme ind paa sit Yndlingsthemade Krav, man bør stille til Skuespillerindernes Dyd. Det er rigtig
hans Kæphest, og han rider da ogsaa paa den saa længe, til den
løber løbsk med ham, og han driver det saa vidt, at han paastaar, at
kun den, der selv kan elske, bør spille elskende«. Men en
Kokette« kan ikke elske, derfor bør hun fjernes fra Scenen; thi
hun deler sit Koketteri imellem sin Medspillende paa Scenen og
sine Tilbedere i Parterret, og dette er forargeligt. Hvis Rahbek
virkelig havde haft Ret i dette, var Følgen sikkert da blevet, at Det
kongelige Theater var kommet i Skuespillerindenød.
Til Tider holder han ligefrem Straffeprædikener for Skuespil
lesne, og den Iver, hvormed han gør det, viser, hvor nødvendigt
det sikkert har været at lade dem høre Sandheden, som naar han
docerende udbryder: Ingen Sygdom ødelægger saa meget som
Ryggesløshed. Legemet bliver uskikket, Nerverne og Musklerne
slappes, Sielen, der lider ved Legemet, bliver kold og følesløs, og
— hvilket er den værste og visseste Følge — I tabe Publici og
Eders egen Agtelse, tabe den ædle Ærelyst, som er alle Dyders
Kilde, Moder til Genie og Flid.« — Hvem skulde tro, at det er
en toogtyveaarig ung Mand, der taler her? Godt, at han var ano
nym! Ellers havde vel nok Spotten, der f. Eks. dog fandt Idtryk
hos Rosenstand-Goiske, overdøvet det sande, der virkelig var i
meget af, hvad Rahbek vilde, nemlig, at det var yderst nødvendigt
for hele Skuespillerstanden, at den nu tog sig selv i Nakken og
tik erobret sig borgerlig Agtelse, hvis den overhovedet i Længden
vilde hævde sig som Stand.
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Der var, det saa Rahbek rigtigt, forskellige Veje, man maatte
søge al slaa ind paa. Og her faar han sin store Betydning, som
ikke kan vurderes højt nok, og som Eftertiden ikke kan være ham
noksom taknemlig for. Han indser, at der maa opdrages el vir
kelig kunstelskende Publikum, der ikke som da mest bestaar af
Skuespillerindernes Tilbedere og Skuespillernes Svirebrodre«, men
af Folk, som elsker Kunsten for dens egen Skyld. Igennem sine
regelmæssige Theateranmeldelser vækker Rahbek en Kærlighed til
Skuespilkunsten, som ikke før har været kendt her i Danmark.
Han skaber et Parterre«, som bliver Kunstens virkelige Højeste
ret, og selv om det ikke lykkes ham straks, — tit og mange Gange
greb Publikum i Begyndelsen fejl og lod sig benytte som Middel
i uvedkommende, personlige In leressers Magt, herom vidner de
mange Optøjer, netop denne Periode har at opvise i Theatret, —
selv om Rahbek ogsaa imellem har været ensidig og har
fremmet sin egen Ærgerrighed mere end Kunstens Tarv, saa er
og bliver det dog hans uvisnelige Ære, at han har skabt det danske
Publikum. Han var en middelmaadig Forfatter paa de fleste
andre Omraader, men han var en utrættelig Enthousiast som
Theatermand. og han formaaede at meddele sin Begejstring til
andre. Han skabte Liv og vakte Modsigelse; alt delte var godt for
Kunsten, med det var ogsaa godt for Skuespilleren selv, der maatte
føle sig som et Midtpunkt, hvor han før kun var et Udskud, og han
ser da sig selv i sin fulde Usselhed og forstaar, at dette ikke kan
gaa længere. Han maa ranke sin Ryg, han maa lære noget for
overhovedet at være noget. Alt, hvad Rahbeks Moralprædikener
i Skuespillerbrevene ikke havde kunnet fonnaa, fordi det var Præ
dikener for døve Øren, det naar han ad den anden Vej; han
vækker gennem Publikum Skuespillerens Æresfølelse og Selvbe
vidsthed. Følgen bliver da ogsaa den, at Frelsen kommer fra
Skuespillernes egne Rækker. En udenforstaaende kan ikke ved
nok saa mange Ræsonnementer udrette det, som en af Standens
egne formaar. Det bliver Fr. Schwarz, som faar Æren af at
være Banebryderen her. Som det vil ses af de følgende Kapitler,
faar han et mægtigt Oprydningsarbejde, og alt er ikke saa lyste
ligt endnu, da hans Kræfter ikke længer slaar til, men han har
lagt Grunden, det lille Frø, som senere blev et stort Træ. Medens
han utrætteligt arbejder paa at oplyse sin Stand, paa at hævde
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dens Anseelse udadtil baade ved at skabe gode Kunstnere med
Kærlighed til deres Opgaver og ved at skabe gode Borgere med
Respekt for deres sociale Forpligtelser, lykkes det Ægteparret
Rosing ved et smukt og rørende trofast Familieliv at vække Pub
likums Agtelse for Kunstneren i det private Liv, saa at hans
offentlige Personlighed tillige vinder i Styrke.
Dette var den anden Vej, ad hvilken Rahbek, om end noget
mere uklart, indsaa, at man maatte gaa; og endelig var der en
tredie. Det var at skaffe Theatret Ledere, der ikke var tilfældige
Hofmænd, som ingen anden Interesse havde af at arbejde for
Theatret end den paa en let og billig Maade at skaffe sig Tilfreds
stillelse af deres Lyster, ved — som General Eickstedt — at be
gunstige deres Elskerinder paa virkelige Kunstnerinders Bekost
ning. Det gjaldt om, at Direktørerne blev valgt mellem saadanne
Folk, der havde Dannelse og Kærlighed til den sceniske Kunst.
Den Slags Ledere voksede i de Tider ikke paa Træer; men den
første i denne Række fandt man i en tillige saa indflydelsesrig
og repræsentativ Person som Kammerherre Warnstedt, hvis Sam
arbejde med Schwarz og Rosing fik saa dybtgaaende en Betyd
ning. Han havde en værdig Arvtager i Hofmarskal Hauch, hvis
Syn paa Kunsten og Kunstnerne vi allerede har set en Prøve paa,
og senere i selve Rahbek, der, hvor ofte han end paa ret skæbne
svanger Maade kunde tage fejl, dog altid i sine Embedshandlinger
lededes af uegennyttig Nidkærhed og Iver for det, han mente baadede den danske Skueplads bedst.
Desværre gælder den samme Ros ikke to andre Digtere.
Thomas Thaarup egnede sig aldeles ikke til at lede et saa uroligt
Folkefærd som Skuespillerne, han var herskesyg og lunefuld,
dertil hidsig og tit upaalidelig, og Baggesen betragtede nærmest
sin Stilling som Theaterdirektør som en Lidelse, hvorfor han
ogsaa forsømte den. Og kunde han ikke give sin Uvilje Luft paa
anden Maade, saa skete det ved at raillere over Skuespilleren og
hans Arbejde. Saaledes gjorde han det i al Almindelighed i sin
»Theateradministratoriade«, som ikke blev velset i Theaterkredse;
ja, han undsaa sig end ikke for at smæde enkelte Skuespillere
personlig uden al Anledning. I Digtet: »Døden og Doktoren eller
den sorte Pest« skrev Baggesen saaledes paa en for en Thealerdirektør lidet værdig Maade:
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Engang laa Døden (som sædvanlig bleg)
mat gispende ved Roden af en Eg,
hvorhen paa tynde Been — vor store Thessen lig
den fra en Valplads havde slæbet sig.

Skuespiller Thessen tog ham dette meget ilde op, saa at
Baggesen — meget mod sin Lyst — i Udgaven 1807 saa sig nød
saget til at ændre: »vor store Thessen« til »en gammel Sanger«.

Det har været almindeligt antaget, og Oehlenschlåger troede
vist selv, at han for en væsentlig Del skyldte Baggesen, at han
midt i en Sæson fik Lov at blive frilaget for yderligere Tjeneste.
End ikke paa dette Punkt fortjener Baggesen nogen særlig Ros.
I Henhold til en Forestilling af 12. Marts 1798*) blev daværende
»Korist Øhlenschlæger«, som havde 60 Rd. aarlig i Gage og havde
debuteret 2 Gange, ansat med 120 Rd. aarlig som Skuespiller,
naar han havde debuteret tredie Gang. Men allerede den 16.
November 1799 indgav Oehlenschlåger sin meget omtalte Afskeds*) Rigsarkivet.
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begæring*), som, da den ikke er helt rigtigt citeret i »Erindrin
gerne«, ovenstaaende gengives in originali.
En Maaned efter gør Direktionen følgende Forestilling for
Kongen**):
»Skuespiller Øhlenslæger har i en saare laconisk Ansøgning
til Directionen begiært, at den ved en allerunderdanigst Forestil
ling til Deres Majestæt vilde forskaffe ham sin Afsked fra Thealeret.
Endskiønt Directionen for Følgernes Skyld maae allerunder
danigst ved denne Leilighed ansøge Deres Majestæt om at befale,
at ingen af Skuespiller- eller Dandse-Selskabet ordentligviis kan
erholde Afsked, forinden den Saison, i hvilken den forlanges, er
aldeles til Ende, saa maae Directionen dog allerunderdanigst an
søge Deres Majestæt om at bevilge bemeldte Skuespiller Øhlen
slæger sin Afsked strax, da han, uagtet han vel ikke mangler
Talent til en Gang i Fremtiden at kunne vorde en duelig Skue
spiller, dog nu, efter at hans Lyst dertil er forsvunden, og hans
Talent desuden er uudviklet, er aldeles undværlig for Skuepladsen.

Directionen for det kongelige danske Skuespil,
d. 15. December 1799.
Thaarup.

Kierulf.

Baggesen.«

Den 3. Januar deciderer Kongen:

»Øhlenslægers Afsked accorderes, ligeledes bifaldes Directionens Forslag ei at forafskedige nogen af Theatrets Personale for
Fremtiden, førend at Theater-Saisonen er forbi, hvilket sidste
bekiendtgiøres.
Kiøbenhavn, d. 3. Januar 1800.
Christian R.
Frederik C. P.«
*) Ifølge Erindringerne lød Begæringen derimod saaledes:
»Grunde have bevæget mig til at forlade Theatret. Den
første og sidste Godhed, Directionen viser mig, er, jo før jo
hellere, at skaffe mig min Afsked.«
**) Rigsarkivet.
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Den Anbefaling for Sløjhed i Opfyldelse af sine Pligter,
Oehlenschlåger her faar af Direktionen, allsaa af Baggesen i For
ening med de øvrige, kunde han, om han havde kendt den, næppe
have være taknemlig for. Sammenstødet i Direktionens Forvæ
relse mellem ham og Baggesen, hvor B. med Rette bebrejdede ham
Tonen, men roste hans smukke Haandskrift, tyder jo egentlig hel
ler ikke paa overvældende Velvilje, og den tilfældige Omstændig
hed, at det blev Baggesen, der paa Embeds Vegne meddelte ham
Afsked, er vel næppe tilstrækkelig til at tyde paa Baggesens Inter
esse for hans Sag. Men hvor skulde han forøvrigt ogsaa have
den fra? Baggesen har kun een eneste Gang omtalt sit Forhold
til O. i Theaterperioden, og da siger han i sin »Theater-Krønikj
1799:
I Prøven paa Barnlige Kiærlighedem
forsøgte jeg Øhlenschlæger; men
af Hullet*) han snart sprang op igien,
og Rosing kiærlig sprang ned isteden,
men dermed var ene Prøven klar.

Efter al Sandsynlighed har Grunden til, at Baggesen har ført
Afskedsbevillingen i Pennen, været den, at han paa Tur har været
administrerende Direktør; det skiftede Direktørerne nemlig maanedlig med; han var det i November, har altsaa været det igen i
Februar, og med den Langsomhed i Forretningsgangen, som man
kan regne sig til af de to foregaaende Skrivelser, er det sandsyn
ligt, at Oehlenschlåger først har faaet Resultatet meddelt i Be
gyndelsen af Februar.
Let har Baggesen nok tagét sig det hele; naar han overværede
en Prøve, fortæller han selv i ovenanførte Digt:
«Jeg lægger mig nemlig, saa lang jeg er,
paa Hofkanapeen, som stander der,
og uden med nogen min Pragt at dele
jeg magelig skuer derfra det hele.
.Jeg, der er Objektet for alle Fagter:
hver Haand og hvert Ben er mod mig strakt ud,
hvert Øje saa kælent hen til mig smagter;
og kort, jeg er hele Theatrets Gud; —

*) Suflørhullet.
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man springer og hopper og rundt marcherer
og ender og vender og strækker sig
og fører til Toppen og defilerer
og drejer sig rundt, og det alt for mig.
Og Spørgsmaal, om ikke paa Prøven skues,
hvad ingen i selve Balletten ser?
Her mangen en Taille mindre knues;
her mangen Bevægelse mindre kues,
her Gratier i Negligée fremgaae —
og Spørgsmaal, om alle har Buxer paa —
jeg Sagen engang vil undersøge
alvorligen, som sig hør og bør;
en administrerende Directeur
tillader sig ej, med sligt at spøge/

Som man ser, han tager sig Sagen saa let, at man, selv om
alt dette er spøgefuldt, faar Indtrykket af, at Baggesens Kærlighed
til Kvinden og Skønheden er større end hans Kærlighed lii Kun
sten. At Oehlenschlåger i sine Erindringer fra Theatertiden om
taler ham som pirrelig, smaalig og forfængelig, vil ikke sige saa
meget, naar man erindrer deres senere Mellemværende; mere af
Betydning er det, at han ligeledes giver Thaarup en kraftig Over
haling paa Grund af hans manglende Evner til at lede Theatret;
thi der er han i Samklang med adskillige andre, og som vi senere
skal se, er der i alt Fald een Mangel, Thaarup har: han kan ikke
indgyde sine Skuespillere Respekt, og overfor et saa uroligt Folke
færd er det jo i høj Grad uheldigt ikke at kunne holde Disciplin.
Et Bevis for den stadig voksende Interesse for Theatret er
ogsaa, at der efterhaanden danner sig en Stab af Skuespilfor
fattere, der skriver originale Arbejder for Scenen. Igennem lange
Tider havde jo Dorothea Biehl omtrent været den eneste, der
havde søgt at løfte Holbergs Arv — og grundigt forløftet sig paa
den ved at skrive Skuespil som »Den kærlige Datter«, »Den listige
Optrækkerske«, hvis blotte Titler jo røber deres Art. Men nu ser
vi en hel Stab Forfattere arbejde for Scenen, som Ewald, Wessel,
Brun, Rahbek, Thaarup, Samsøe, P, A. Heiberg, Sander, Tode,
Olufsen og Baggesen, og selv om det ikke er sceniske Mesterværker
alt sammen, saa er der dog ikke saa forfærdelig mange »Trediveaar« af den senere dramatiske Litteratur, der kan fremvise meget
bedre Arbejder end »Balders Død«, »Fiskerne«, »Kærlighed uden
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Strømper«. Høstgildet . Dyveke . Chinafarerne« og Gulddaasen«.
Efterhaanden som Interessen for Skuespilkunst vokser i Pub
likum, opstaar der endelig ogsaa hos dette selv en Trang til at
agere med, og den giver sig Udslag i Dannelsen af de saakaldte
»Privattheatre«, det vil sige Klubber, hvis Formaal er af rent dra
matisk Art, idet Medlemmerne spiller Dilettantkomedie. Det be
tydeligste af disse Selskaber er Borups Selskab; men ejendomme
ligt for de fleste af dem er det, at Ængstelsen eller — om man
vil — Foragten for Skuespillerindevæsen stadig er saa stor, at det
bliver Mænd. der maa spille Damerolierne. I Begyndelsen af det 19de
Aarhundrede tager denne Komediemani saa stærk Overhaand, at
Henrik Hertz i 1827 i Hr. Burchardt og hans Familie« og senere C.
N. Rosenkilde i Den dramatiske Skrædder samt Blicher i »Gene
ralprøven i Kragehul søger at bekæmpe den. Vi maa dog holde
denne Bevægelse til Gode, at den er en umiddelbar Forløber for
den Studenterkomedie, hvor Forfattere som Hostrup og Richardt,
Skuespillere som Mantzius og Emil Poulsen tjente deres første
Sporer.

II.

„THALIAS CAROLINE.“
O aa snart hun fremtræder,
hver Kiender sig glæder,
tungsindige muntres,
de muntre forundres.
Paa rige og høie
hun Hierter kan bøie.
Thalia! dit Alter
faaer Lys af Fru Walter.
vort Epheu vi flette:
hun leve for dette!

Saaledes besang Danmarks største Digter, Johannes Ewald,
sin Tids første Skuespillerinde, den højtbegavede, yndefulde og
forgudede Caroline Walter, under hvis Portræt han havde skrevet
de lige saa begejstrede Ord:
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Se her, hvad Aand, hvad Ild i hver en Mine,
naar vor Aglac**) taus kun viser sig,
se Præget her af vor Thalias Caroline,
hvis Sang saa ofte har fortryllet dig.

Af dette Vers tog Publikum Kælenavnet Thalias Caroline«
til hende, saa at hun senere næsten aldrig kaldtes andet.
Naar vi netop vælger hendes sceniske Skæbne som Indledning
til en Række Billeder fra den Tids Skuespillerliv, saa er Grunden
den, at den virkelig er saa betegnende for de Vilkaar. under hvilke
Datidens Kunstnere, selv de betydeligste, maatte virke, at den bør
sættes i Spidsen.
Hun, Caroline Halle. var født 1755 i fattige Kaar. hendes
Fader døde tidlig, og da Moderen giftede sig igen med en Holmens
mand**). der tillige var Maskinkarl paa Theatret. blev hun som
lille Pige anbragt ved Theatret og var ikke mere end halvottende
Aar. da hun under Publikums Henrykkelse debuterede. Hun var
altsaa et rigtigt Theaterbarn, og i sin Opvækst har hun sikkert
ikke haft det godt: Skuespiller ri Is fortæller om hende: > Den arme
Unge gik mange Gange i Vinterens Slud og Sne uden Saaler og i en
tynd Katluns Saloppe til exercitierne, og fik der dagligen Spark
og Skænd, men var altid af en lystig naturel og lærte det. hvilket
de andre nok skulde lade være at gøre hende efter.«
Hun voksede sig stor og køn. blev hurtig brugt i adskillige
Roller, fra 1769 i de vanskelige Pernille-Roller: hun havde lige
stort Herredømme over sin Stemmeføring og sin Person, dertil en
herlig Sangbegavelse og stod allerede i 1772 i den Grad som Pub
likums erklærede Yndling, at man tilbyder at foranstalte en Ind
samling til en Æresgave til den 16aarige Pige og til Londemann,
noget, de dog begge frabad sig. Allerede Aaret før har hun vakt
Kong Gustav IIFs Opmærksomhed, da denne kunstelskende og
kunstforstandige Fyrste aflagde Besøg her i Byen, og han har til
budt hende et meget fordelagtigt Engagement ved den svenske
Opera, et Tilbud, hun dog da afslog, men, som vi skal se, senere
fik god Brug for. At hun har haft mange Beundrere blandt unge
*) I Skuespillet »Aglaé eller Støtten slog hun som ung Pige først
igennem.
**) Hendes Herkomst er dog noget tvivlsom.
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Københavnere, ja endog Efterstræbere, derom kan der ikke være
Tvivl; men der er dog ingen Theaterhistoriker, der har kunnet
finde noget, der kunde sætte den mindste Plet paa hendes Navn.
I hele Staden havde hun da ogsaa Ry for sit ulastelige Liv, skønt
hun paa Grund af sit muntre Sind, sine morsomme Indfald og sit
lystige, ligefremme Væsen var meget søgt i Selskabslivet, saa at
endog »den fine Portion , hvad der da var et Særsyn overfor en
Aktrice, aabnede sine Saloner for hende. Hun hentede da ogsaa
sin første Mand fra det bedre Bourgeoisi, idet hun i August 1773
blev gift med > Gommerce-Secretair « Thomas Christian Walter, en
gennemdannet Mand med grundige musikalske Anlæg og Kund
skaber. Han blev samtidig ansat som directeur de théâtre« med
det Formaal at instruere de syngende Aktører. Ganske betegnende
er den Tilføjelse i hans Instruks, at han: »især skal have Øie med
Actricernes og Acteurernes Forhold og Levemaade udenfor Theatret, og naar han mærker eller faaer Kundskab om nogen betyde
lig Uorden, da advare Directionen derom og gaa den til Haande
i at raade Bod derpaa til Spektaklets Bedste *). Walter var imid
lertid en meget upaalidelig og vankelmodig Mand. Ægteskabet
blev ikke lykkeligt; allerede Aaret efter var Forholdet køligt, og
hvad næsten værre var, han havde ved sin Trættekærhed lagt sig
ud ogsaa med sin Frues Kolleger, saa han maatte tage sin Afsked
som Direktør, idet saa Rose erstattede ham som Instruktør. Han
ernærede sig nu som Komponist og blev med offentlig Understøt
telse sendt til Udlandet for at fuldstændiggøre sig; men ved sin
Hjemkomst gjorde han Fiasko med sit Syngestykke »Arsène«
(1776). Kort efter lod Caroline sig separere fra ham, og han rejste
som Guvernementssekretær til Trankebar. Hans Hustru bevarede
dog gennem disse Tilskikkelser baade sit gode Humør, sit udmær
kede Talent. Publikums Yndest og sit Rygte uskadt. Men saa kom
General Hans Heinrich von Eickstedt til Theatret som dets Chef,
og dermed var Caroline Walters gode Dage forbi paa den danske
Scene. Der kan vel næppe siges tilstrækkelige haarde Ord om
denne uappetitlige Lykkeridder, der havde svunget i Vejret ved sin
kyniske Adfærd under Revolutionen mod Struensee, om hans
Forhold som Leder af Theatret og hans Raahed og Brutalitet mod
dets første Kunstnerinde.
*) Overskou III S. 39.
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Omtrent samtidig var en Jomfru Møller blevet engageret til
Theatret. Hun var køn, havde en stor Sangstemme, men næsten
intet scenisk Talent. Hun blev derfor ikke nogen videre farlig
Konkurrent for Caroline Walter, før hun blev Eickstedts Elsker
inde. Saa skulde hun forceres frem, netop i Carolines Roller. Vi
skal senere se, hvor kammeratligt « samme Dame bar sig ad, da
hun længe efter Eickstedts Tid blev Md. Bertelsen, og hvor van
skelig hun var at have med at gøre som Md. Frydendahl. Straks
udbredtes der fra sikker Kilde« Rygter om, at den fraseparerede
Md. Walters Dyd ikke var uangribelig; snart nævnte man den,
snart den kendte Mand, som ganske sikkert var hendes Elsker; i
Særdeleshed fæstede Rygterne sig om Guldbergs Sekretær, den fra
Norske Selskab saa kendte aandfulde Forfatter Johan Vibe, Digter
blandt andet af den meget skattede Vise: »Den, Skaberen skænker
en oplyst Forstand«, og om hvem Wessel i Selskabets Versprotokol havde skrevet under et Vibesk Improinptu:
Se, hvad du før ej saa, min Ven,
to slette Vers fra Vibes Pen.

Han var afholdt paa Grund af sine vittige Svar og sin store
personlige Elskværdighed, og det snarere gavnede end skadede
Caroline Walter, hvad man her fortalte.
Men da denne Manøvre altsaa ikke hjalp, maatte Eickstedt
for at skaffe Jfr. Møller frem i Carolines Roller gribe til andre
og grovere Midler, og her fik han mærkværdigt nok en Art Støtte
hos Kammerherre Warnstedt, som ellers altid stod paa de gode
Skuespilleres Side, og det er en af de faa Pletter paa Warnstedts
Administration, som selv den af Schwarz inspirerede Overskou
opgiver at afvaske.
Man søgte at fratage Caroline hendes Roller eller at besætte
nye, der med Rette tilkom hende, med Jfr. Møller; men Følgen
var altid, at Publikum, naar den forurettede optraadte næste Gang,
demonstrativt klappede ad hende, og deri saa Eickstedt altid en
af hende mod ham iværksat Intrige, som skyldtes hendes i Par
terret formaaende Elskers eller Elskeres Indflydelse. En anden
Vanskelighed havde Eickstedt her at kæmpe med, nemlig at Hoffet
satte Md. Walter meget højt og endog en Gang ved en Forestil
ling paa Fredensborg havde vist hende særlig Naade, saa at' Chri
stian d. Syvende, naar han saa Jfr. Møller i en af de Roller, Fru
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Walter havde Ret til, forlangte at se hende deri. Og heri støttedfs
han af Kritikkens Højesteret, Parterret, hvori der sad Dommere
som Tode, Heiberg, Falsen, Rahbek, Pram, Sander, Frankenau,
Baggesen, Olufsen og Malte Bruun, hvis Mening ikke var at spøge
med. For ikke »al skabe Demonstrationer fik Eickstedt nu ind
ført den Bestemmelse, at Listen over, »hvilke Acteurs« der optraadte, ikke offenlliggjordes, saa at man aldrig vidste, naar Md.
Walter viste sig paa Scenen, eller naar man fik Jfr. Møller, men
delte forfejlede sin Virkning, idet Publikum, naar det skuffedes i
Forventningen om at se sin Yndling, demonstrerede endnu kraf
tigere.
Jfr. Møller benyttede sin Magt over Eickstedt til fuldstændigt
at beherske Repertoiret. Hun fik Lov at melde sig syg ved Prøver,
at stille Fordringer om Kostumer o. 1., saa hun nær havde bragt
den administrerende Direktør, Warnstedt, til Fortvivlelse; saa
meget mærkeligere er det, at han Gang efter Gang lod sig benytte
til at genere den altid pligtopfyldende og tjenstvillige Md. Walter.
Hvor man kunde saare hende og tilsidesætte hende, skete det, men
altid var Parterret paa sin Post, og efter en saadan Tilsidesættelse
var Bifaldet altid mere demonstrativt og jublende, Raseriet i Direk
tionen større. Underligt var det derfor ikke, at Md. Walter, som
ikke vidste, hvor tit Warnstedt gjorde sit Bedste for at skaane
hende for Krænkelser, blev kold og hidsig imod ham, og han til
Gengæld blev mere og mere hendes Modpartis Mand. Og Jfr.
Møller, som saa, al hun stadig tabte Terræn, plagede sin Elsker
saa stærkt, at Eickstedt endda til Direktionens øvrige Medlemmer
beklagede sig højlydt over, at Md. Walter, »denne frække Person
skaffede sig Partie og Adhærenter hos Publikum imod den stak
kels lille Møller, hvis gode Hjerte var saa blødt, at hun kun græd
og sukkede over al den Ærgernis, hun havde, saa at han frygtede
for, at hun i sin Kleinmodighed skulde miste Forstanden.« Nu
skulde Rollerne til Ewalds »Fiskerne« uddeles, og Forfatteren
havde tiltænkt Md. Walter den sympatetiske Lise, men den Rolle
vilde Jfr. Møller have. Det lykkedes nu Eikstedt ved List at skaffe
Md. Walter af med Lises Rolle, idet han overtydede Warnstedt
og denne atter Ewald om, at Birthes Rolle egentlig var Hoved
rollen og derfor burde gives Md. Walter, hvorpaa Jfr. Møller fik
Lises. Hvis man ikke vidste, at der var mindre ædle Motiver til
Grund for Eickstedts Bedømmelse af Rollernes Kvalitet, maatte
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man imidlertid i dette Tilfælde have anerkendt hans Skarpsyn;
thi enhver, som kender »Fiskerne«, vil sikkert indrømme, at for
en Skuespillerinde med Talent frembyder den ejendommelige og
ret sammensatte Karakter hos Birthe langt større Opgaver end
Lises Rolle, og Følgen blev da ogsaa, at Md. Walter vandt en ny
stor Sejr ved denne Forestilling, og Publikum, der havde hørt om
Intrigerne, gjorde hende til Genstand for stormende Ovationen,
der kulminerede, da Kongen selv ved den næste Forestilling paa
Hoftheatret gav Signal til Bifald; man siger, at det skal have
moret Christian VII at gøre Eickstedt gal i Hovedet.
Det blev denne da ogsaa til Gavns, og at han og et Par af
Carolines forsmaaede Friere ikke har nægtet sig noget i Valget af
Midler til at genere hende, derom vidner en Sang, som dengang
var almindelig iblandt Publikum, og som tillige viser, hvor Sympathien virkelig var. Rahbek meddeler den saaledes*):
Stolten Kiøbmand han byder sit røde Guld,
og andres med,
for at undertrykke saa svigefuld
den Yndighed,
som før han tilbad fremfor alle Qvindfolk.

Stolten Kiøbmand han ganger til Leiren hen,
har Guldbørs paa:
Hør, Kriger, du hverve mig raske Mænd,
som kan nedslaae
den, som jeg tilbad fremfor alle Qvindfolk.
Stolten Kriger, du hverve mig Mænd, som Træl(?)
i Hænder har,
den Skiønne skal angre i bange Siæl,
hun meer ei var,
den, som o. s. v.

Rasken Ola han kiæmmer hin Krigers Haar
og Løfte gi’r:
Jeg tredivte Mand i Marken gaaer,
mod hende bli’r,
som før han o. s. v.
•) Erindringer I S. 319 ff.

Melodien er
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Basken Ola, han deler Fripasser ud,
og stolte Ord;
de sværge at holde Krigerens Bud
og slaa til Jord
den, før han tilbad o. s. v.
Basken Ola, fra Passer ganske tom*),
Peer Skovdal saae:
Hør Kæmpe, han sagde, du med os kom,
mod hende gaae.
som før han tilbad o. s. v.

Disse to Livvagtskarle — begge Haarskiærere, og to vedbekiendte virkelige Personer, følges da paa Komedie, men da Peer
Skovdal saa Caroline, som han var hvervet til at være imod,
brød han ud:
Hør, Ola, den bedste du let nu seer,
og jeg ogsaa;
hør, Ola, du friste mig ikke meer
mod Lina gaae,
som han før tilbad o. s. v.
Jeg seer mig bedragen, var Olas Ord;
jeg holde maa
det Ord, jeg Krigeren lovet har,
jeg svoer derpaa
mod den, o. s. v.

Basken Ola forgik baade Sands og Maal
for uret Sag;
Peer Skovdals Hænder, de sang som Staal
for Hammerslag
for den, som o. s. v.
Liden Lina hun lyser i Nord som Soel
foruden Sky,
hendes Bygte skinner til modsat Pol
som i vor By
trods dig, som tilbeder saa mange Qvindfolk.
*) Meningen maa være, at Per Skovdal ikke behøver Fripas men da
disse er slupne op, alligevel købes til at pibe.
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Stolten Kiøbmand, som nu længe er i sin Grav, var i sin
Tid almenkiendt: derimod mindes jeg aldrig at have hørt den
Kriger nævne, der drev det infame Hververhaandværk for ham.
Om Anecdotens fuldkomne Sandfærdighed var i de Dage ingen
Tvivl, og kommer det mig endog for, som man adskillige Aar efter
har forestilt mig Peer Skovdal som Sangens Helt.«
Rahbek siger selv, at han kun een Gang har talt med Md.
Walter, da han stod Fadder sammen med hende, og at han egent
lig stillede sig ret køligt overfor hende, skønt han maatte være
hende taknemlig for hendes Optræden i Den unge Darby«. Denne
Taknemlighed har sikkert været gensidig; thi af et hidtil utrykt
Brev*) fra Rahbek til Warnstedt, dateret (R’s Breve plejer for
Resten sjældent at være daterede!) d. 23. April 1780, beder han
om at faa sit Honorar for Stykket — 200 Rdl. — anvist, da han
længes efter det Øjeblik, da han kan give Kunstnerne, som han
skylder saa meget, hvis Flid og Genie tilveiebragte ham det saa
kiære og saa uventede Biefald, hvormed Publicum beærede ham,
et Bevis paa, at han ikke er fuldkommen uerkiændtlig« — med
andre Ord, Rahbek skænkede de optrædende Skuespillere hele sit
Honorar som Tak, og af det har sikkert Md. Walter faaet en
Broderpart. Næppe mange dramatiske Forfattere nu til Dags vilde
have gjort den fattige Rahbek dette efter!
Da Eickstedt ikke kunde komme sin Fjende til Livs gennem
Publikum, men tværtimod for hvert Skridt, han tog, kom sit
Maal fjernere, kom Begivenhederne ham til Hjælp. En tysk Vio
linist, Chr. Friedr. Müller, kom hertil, og hurtig forelskede Md.
Walter sig i ham. Det var Vand paa Eickstedls Mølle. Skønt
Müller var en Virtuos af Rang, og man meget ønskede ham ansat
i Kapellet, fik Eickstedt udvirket, at han ifølge kgl. Kabinetsordre
fik Tilhold om at rømme Landet, og han blev, for at Caroline
ikke skulde have for frit Spil til at følge ham derhen, hvor Vejen
laa hende aaben — til Stockholm — forsynet med Politiets Pas
til Berlin. Imidlertid lagde den tyske Minister sig imellem og fik
denne Del af Forvisningsstraflen ændret, saa at han kunde rejse
til Sverige. Md. Walter indgav da sin Ansøgning om Afsked for at
følge ham, men Svaret blev: »Actricen Walter kan ingen Afskeed

*) Det kgl. Bibliotheks endnu ikke indlagte Samling.
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bevilges«. Det kom som Følge heraf til en heftig Scene mellem
hende og Warnstedt, hvor hun spurgte, om kgl. Majestæts Actører
for den usle Løn, de fik, tillige var Slaver, og Warnstedt gav hende
da sub rosa Anvisning paa at flygte, da sikkert ingen vilde hindre
hende deri. Dette rygtedes i Byen, og Jubelen var stor, hver Gang
hun optraadte, ja der blev endogsaa sendt hende Penge — hele
300 Rdl — anonymt til Rejsen, og Natten mellem 28. og 29. April
1780 rømte Danmarks første Kunstnerinde af Landet for Dagen
efter at lade sig vie til sin Elskede i Gøteborg. Hun blev senere
en af Stockholmerscenens fornemste Prydelser; men gammel
Gæld tvang hende til at rejse bort fra Stockholm en Tid allerede
Aaret efter. Hun rejste til England, og i 1783 kom hun, da hun
atter fik Engagement i Stockholm, over København, men Eickstedt
forbød hende paa Grund af hendes »Undvigelse« at tage Bolig her
i Byen; hun maatte kun blive her i seks Timer. Hun tog da i disse
Timer til Skydebanen, hvortil hendes Venner og Beundrere
strømmede i store Skarer, og hvor der improviseredes en Fest,
ved hvilken Peter Andreas Heiberg udbragte en Skaal for hende,
der, »hvad enten hun har Svensk, Fransk eller Dansk paa sine
Læber, altid taler fra Hjertet og til Hjertet; for vor tabte, men
uforglemmelige, uforlignelige.« Umiddelbart i Forvejen havde hun
sunget en Sang paa Fransk, hvis Anvendelighed paa Situationen
var saa stærk, at hun selv brast i Graad derved.
Hun fik dog en glimrende Oprejsning bagefter; det skete
paa følgende Maade:
I sin Fortale til »Hofsorgen« drager P. A. Heiberg til Felts
imod Beneficerne, idet han paastaar, at der hyppig er et øjnefal
dende Misforhold mellem Beneficehavernes Værd og Benefice
aftenens Udbytte. Som Eksempel herpaa nævner han Md. Poses
nylig stedfundne Benefice. At han netop nævner denne, maa vel
delvis have sin Grund i, at det var efter en lang Kamp fra hans
og Rahbeks Side, at Direktionen endelig tilstod hende den, men
paa et Tidspunkt — i Foraaret 1791 —, da baade Hoffet og Beaumonden var paa Landet. Og dog blev, som Tode sagde med Hen
blik til det Stykke, hun havde valgt, Beneficen »et sandt Høst
gilde« for hende, »men« — føjer Heiberg til — »Md. Rose maatte
takke Thaarups Prolog og Md. Walters Nærværelse for denne Af
tens fuld-trængte Huus.«
Vi kan heraf lære, at Caroline atter i 1791 har gæstet Dan-
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mark, og da Eickstedts Rolle dengang var udspillet, kunde hun frit
og uantastet færdes i København, ogsaa i Theatret, og her viste hun
sig altsaa for at hædre sin tidligere Kammerat, Md. Rose, paa
hendes Beneficeaften. Næppe viste hun sig i »Damelogen« — Hof
damernes Loge lejedes altid ud ved Beneficer, — før der blev Op
standelse i Parterret. Straks kom en af Rahbeks Venner — A.
Germann — og spurgte ham til Raads om, hvorledes man bedst
demonstrerede for hende. Under selve Stykket modtog man hen
des tidligere Kontrapart, Jfr. Møller — nu Md. Bertelsen — med
isnende Kulde, og ikke saa snart var Stykket til Ende, før Publi
kum vendte sig mod Hofdamelogen og efter et »Velkommen,
Caroline! brød ud i stormende Hyldingsraab og Bifaldsklap.
Skønt denne Demonstration ikke blev velset paa højere Steder,
fandt man det raadeligst ikke at skride ind, især da Hoffet nærstaaende Personer gik rundt og pralede af, at d<» sndnu flere Dage
derefter var ømme i Hænderne af at klappe ved denne Lejlighed.
Men delte var ikke Carolines Venner nok. Atter vilde Skuespillere
og Forfattere hædre hende, og de indbød hende til en ny Fest paa
Skydebanen; herimod havde dog Autoriteterne noget at indvende,
og de lod Festkomiteen vide, at der ikke maatte skrives nogen
Sang til Ære for Festens Dronning (!) Nu var gode Raad dyre;
thi i de Tider var der ikke noget rigtigt ved en Fest, naar man
ikke sang. Men den altid behændige Rahbek fandt paa Raad.
Han oversatte den svenske Digter Kellgrens: »Hver, som hylder
muntre Glæder«, som jo ikke kunde siges at være skreven til
Caroline Walter, allerede af den Grund, at den var digtet, før hun
kom til Stockholm. Da man kom til Omkvædet:
Leve alle vore skønne,
leve hver, som har dem kær!« —

forstod alle, at det var Caroline det gjaldt, rejste sig og bragte
hende en jublende Hyldest. Imidlertid medførte Datidens ret
spændte litterære Forhold, at Det Norske Selskabs Medlemmer
ikke var til Stede; men da Gildets Afholdelse var rygtedes, havde
en Del af dem samlet sig i Værelset ved Siden af. I Spidsen for
dem var Jonas Rein, og da Rahbek jo var den, der stod sig godt med
alle Klubber og endogsaa selv, skønt ikke Nordmand, var Medlem
af Det Norske Selskab«, var det ikke saa underligt, at Rein
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brugte denne sin gode Ven som Mellemmand. Han sendte Rahbek
et Impromptu, hvorved »Norske Selskab havde udbragt hendes
Skaal, og det blev Gang paa Gang oplæst og gentaget. Hvad
havde nu været rimeligere, end at saa enige Mennesker havde
rykket Bordene sammen . Men desværre var der et Skel, som
ingen kunde komme over. De Danske maatte ikke vige for de
Norske, derfor blev Rahbek ikke sendt ind for at hente sine Kam
merater, men lukket ind i et Sideværelse for at lave noget lige
saa godt« for ikke at staa tilbage for Nordmændene. Da vi ikke
kender Reins Vers, kan vi ikke anstille Sammenligninger, men
Rahbeks har vi*), og det lyder saaledes:
En Skaal for den, der er Garneners Savn,
der fordum var Thalias Tempels Hæder!
Hver Kunstens Ven hojt juble hendes Navn,
gienkalde fra forgangne Tiders Hæder!
Tag dit Glas, fyld det til bredfuldt Maal,
drik Thalias Carolines Skaal!«

Hun svarede — atter paa Fransk —:
»Ah, si vous pouviez comprendre
ce, que mon coeur sent pour vous,
l’amour n’a rien de si tendre
ni l’amitié de si doux.

Det var Caroline Walters sidste Ord i København. Men hele
denne Affære viser os, i hvor høj en Grad Interessen for Theatret,
og hvad der hørte til, var steget i denne Periode. En Forurettelse
der var nu en Hjertesag for Københavnerne; før — da Jfr. Rose
blev bortført — var der ingen i Byen, som bekymrede sig for en
sølle Aktrice. Nu antager Demonstrationerne Præg af bredfolke
lige Meningstilkendegivelser. Takken derfor skyldes mange, men
ikke mindst den Kunstnerinde, der ved sin hele Livsførelse har
formaaet at drage Sympathien til sig, selv hvor stærkere Magter
var hende altfor fjendtlige. Naar Rahbek endnu i 1826 mindes
»denne mageløse Kunstnerinde, uden al Sammenligning den aller*) Rahbek: Erindringer IV, S. 120.
staar saaledes hos Rahbek.

Trediesidste Linie er uklar, men
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rigest af Naturens Haand til Legem, Stemme, Ynde, Aand udsty
rede, jeg i en Tid af mere end et halvt Aarhundrede paa nogen
Scene har set«, saa sender han ikke alene ved disse Ord den da
endnu levende Skuespillerinde en hjertelig Hilsen, men han vidner
for Efterverdenen, at hendes Kunst var højt hævet over Samtidens:
det var sikkert først i Fru Heiberg, Caroline Walter fandt sin
Jævnbyrdige, men hun var jo dengang en lille 13 Aars Pige, som
Rahbek netop havde set i »Aprilsnarrene«.
Caroline Müller drog efter Festen tilbage til Stockholm, hvor
hun optraadte endnu en Række Aar. Senere var hun Sceneinstruktrice og endte sine Dage d. 17. November 1826 paa Djurgården.
Selv i sin Alderdom glemte hun ikke sit utaknemlige Fædreland,
men længtes imod det, ja endnu i hendes sidste Leveaar maa
Tanker have rørt sig i hende om muligt endnu engang at betræde
sin gamle Scene; Rahbek antyder det i hvert Fald i Erindringerne,
at hun der vilde komme til endnu engang at træffe sine »herlige
Medvandrerinder Melpomene Rosing og Juno Astrup«, som endnu
prydede Skuespladsen.
Men Døden forhindrede altsaa dette Møde!

III.

„SKÆRMYDSLERS
aar man sammenligner Caroline Walters Optræden og Livs
førelse med mange af hendes Kunstfællers, kommer hendes
Navn uvilkaarlig til at straale stærkere og lysere end noget andet. I
Særdeleshed faar man et meget lidt sympathetisk Billede af den
Dame, for hvis Skyld hun blev fortrængt, nemlig Jomfru Catharine Møller, der debuterede d. 1. Decbr. 1777 i »Skovbyggeren«,
17 Aar gammel. Overskou*) skildrer hende som meget smuk af
Ansigt, med store mørke Øjne, en tækkelig, men ikke fuldt middel
høj Figur og en udmærket Sangstemme, en fyldig, højtklingende
Sopran, som gjorde hende anvendelig i store Partier; men hun
manglede Md. Walters Ynde og hendes dramatiske Talent. Over
skou fortæller nu videre — hans Kilde er sikkert Schivarz — om,
hvorledes hun ved et Tilfælde fik en af Md. Walters Roller under
dennes Sygdom; og fra det Øjeblik af begyndte hendes Intrigeren,
og hendes Lunefuldhed beherskede snart hele Theatret. O. lægger
intet Skjul paa, at hun blev Eickstedts Elskerinde, og at hun lod
sig sin Gunst betale ved at tiltage sig Bestemmelsesretten overalt,

N

*) III S. 101 ff.
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hvor Generalens Myndighed rakte i Theatersager. Vi har set,
hvorledes hun bagvaskede sin Medbejlerinde, men ogsaa, at Pub
likum derved kom til at hade hende. Engang imellem vovede dog
Chefen, Holstein, at sætte sig imod, at en Rolle toges fra Caroline
Walter og gaves til Jfr. Møller, og han brugte da den Motivering,
at >det i Publico vilde give Optog, som turde have meget onde
Suiter«. Man kunde naturligvis antage, at Schwarz havde været
for partisk imod Jfr. Møller, fordi det hele Forhold ikke kaster
noget særlig smigrende Lys over hans Protektor, Kammerherre
Warnstedt, men jeg har, som vi senere skal se, andetsteds fundet
Beviser for, af hvilken Karakter Jfr. Møller var; det viste sig
baade, da hun senere blev Md. Bertelsen, og da hun til sidst endte
som den store Skuespiller Frydendahls Hustru.
Vi maa altsaa gaa ud fra, at det er sandt, at hun allerede tid
ligt paa det smaaligste forfulgte den af sine Kammerater, der
kunde konkurrere med hende, at hun altid drog den Fordel, hun
kunde faa, af enhver Situation, og at hun intet Hensyn tog til, om
hun herved kom til at skade andre.
Et Eksempel herpaa er følgende Historie: Om Sommeren laa
Hoffet i Fredensborg, og Eickstedt maatte paa Grund af sin Stil
ling ogsaa være der; men han kunde ikke undvære Jfr. Møller,
hun vel heller ikke ham; at tage aabenlyst med ham derud vilde
for det første have foranlediget Skandale, for det andet vilde det
ikke være gørligt af Hensyn til hendes Theatertjeneste. Men Jfr.
Møller fandt paa Raad. Hun var uddannet af Syngemester Potenza,
hvem hun skyldte hele sin Karriere; men da hun nu saa sin Fordel
deri, tog hun ikke Hensyn til, at hun for at opnaa egen Fordel
skaffede sin Lærer og Velgører en Ydmygelse, som han tog sig
meget nær. Hun fik en italiensk Kapelmusikus Darbés, der nok
har været af samme Kaliber som hun selv, til at forsikre Eick
stedt, at Potenzas Methode paa ingen Maade var gavnlig for Jfr.
Møller Stemmes Udvikling, men at Darbés bedre kunde vejlede
hende. Eickstedt udvirkede da en kgl. Ordre, der vel begyndte
med at gøre Potenza til Kancelliraad og at smigre ham med
mange smukke og anerkendende Ord, men endte med, at hans
meget Arbejde maatte hindre ham at undervise saa mange, hvorfor
Jfr. Møller og Jfr. Winther henvistes til Darbés«. Der blev stort
Raseri; ingen forstod heller endnu Hensigten med denne Ordre.
Potenza blev lynende gal i Hovedet, og Warnstedt maatte berolige
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ham med Løfte om Gagetillæg; Jfr. Winther, hvem ingen havde
spurgt, saa sig ogsaa forurettet ved paa denne Maade uden videre
at blive taget ud af Ensemblet, hvor hun havde befundet sig vel,
og den eneste, der smilede glad og tilfreds ved det hele, var Jfr.
Møller. Otte Dage efter kom Forklaringen i Form af en ny Kabi
netsordre: Da Darbés var Inspektør ved Hofmusikken, kunde han
ikke undværes i Fredensborg men maatte tage Ophold der, og
da han ikke med fornøden Indsigt kunde undervise Jfr’erne Win
ther og Møller, naar han saaledes for længere Tid var borte,
skulde disse to Kunstnerinder ogsaa bo i Fredensborg, hvor de
tillige kunde synge for Hoffet. Selvfølgelig fik de desuden en
rigelig daglig Tærepenge, fri Rejse, frit Logis og en klækkelig
Erstatning for, at de ikke kunde tjene noget ved at optræde ved
Koncerter i Byen i den Tid.
Nu følte Jfr. Winther sig tilfreds, hun kunde jo ikke for
lange behageligere Tilværelse; men hun tænkte næppe paa, at hun
derved blot blev Skærmbrædt for Eickstedt og Jfr. Møller, der
uforstyrret kunde nyde deres Hyrdetimer ved Esrom-Søens Vande.
At det kostede Theaterkassen en klækkelig Sum, at Repertoiret led
under, at to af de største Rollehavende saaledes var borte, var for
Jfr. Møller aldeles uden Betydning; hun havde faaet sin Vilje:
hun havde desuden besejret sin Arvefjende, Warnstedt, der i Di
rektionen havde været imod det hele Arrangement. Og endelig
var hun paa en for Md. Walter krænkende Maade gjort til Prima
donna, men dette sidste vilde Publikum ikke finde sig i. Stormende
Ovationer hilste Md. Walter ved hendes Optræden, og rundt om
paa Gadehjørnerne fandt man en Morgen Plakater opslaaede,
der smædede Eickstedt, den helt uskyldige Warnstedt og Jfr.
Møller.
Imidlertid varede Glæden i Fredensborg ikke længe. 14 Dage
efter Ankomsten blev det rent galt. Eickstedt skriver et fortvivlet
Brev til Warnstedt om, hvorledes Darbés er i Totterne paa begge
Damerne. Der har va*ret stor Scene. »Lille Møller« har grædt
og været ved at besvime, og i over en Time har Generalen talt
hende til rette. Han skal nu til at have fat i Jfr. Winther, men
han er allerede saa vidt, at han indser, at Darbés er en af de
værste Skurke, Jorden har baaret, fordi han behandler de to
Sangerinder saa brutalt. Han indser tillige, at Aarsagen til Darbés
forfærdelige Opførsel er følgende: »1) foragt mod theater folk, 2)
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hans store tanker om Sig selv og deraf flydende stolthed 3) hans
hadefulde hjerte 4) hans hypechondry 5) hans haarde hjerte,
6) jeg frygter, han har en skrue løs 7) at han aldrig har infor
meret før.« — Saa vidt er det kommet med den herlige Darbés,
for hvis Skyld man kasserede Potenza. Og skal man undersøge,
hvad der ligger bagved, saa er det, at Jfr. Møller her er stillet
overfor en Mand, som har haft en Vilje, der syntes at blive stær
kere end hendes, saa at hun straks har maattet sætte alle Sejl til
for at bevare sit Herredømme. Det lykkes hende. Ude fra Fre
densborg tyranniserer hun hele Theatret; medens hun foretager
Køreture og hviler sig, kan hun næsten intet indstudere, saa alt
forsinkes; men saaledes er det jo, hun vil have det. — Ikke længe
efter rev det ud med Jfr. Winther, saa hun maatte til Byen og er
stattedes af Rosings, der herefter kom til at tilbringe en Række
herlige Somre paa Fredensborg i et idylisk Hjem, hvor bl. a.
Rahbek var en velset og taknemlig Gæst; det vidner mange Blade
i hans Erindringer om.
Det vilde blive baade for vidtløftigt og for trættende her at
gøre Rede for alle Jfr. Møllers senere Intriger; blot et Par Histo
rier, som ikke alene kaster Lys over hendes Karakter, men ogsaa
illustrerer Forholdene i Skuespillernes daglige Liv, skal jeg endnu
tilføje.
Lettest overskuelig bliver den første Sag ved, at man læser
følgende Note til Theaterselskabet fra Warnstedt af 6. Oktober
1791*):
Mandag den 5 September sidstleden udførte Mr. Elsberg sin
Rulle i »Det Lykkelige Skibbrud« i complet Fuldskab; — denne
grove Forbrydelse mod Kongens Tjeneste, mod Publicum og mod
Theatre-Selskabets Hæder, forøgede han med en anden, idet han
til Scandal for Theatrets Opvartere og mange af de smaae Dandsere, paa det pøbelagtigste udlod sig om Theatre-Bestyrelsens An
ordninger, ja over Theatre-Bestyrerne selv, som han skylder evig
Tak for evig Overbærelse med hans mangfoldige Svagheder og
for utallige store Understøttelser i hans private Liv — disse hans
Forbrydelser, siger jeg, fortiente, at Directionen ufortøvet burde
have gjort Hs. Mayestæt allerunderdanigst Forestilling om at lade
Mr. Elsberg afgaae fra Theatret uden Pasz og Afskeed, det er paa
*) Museum 1891, II S. 207 ff.
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en skammelig Maade; thi ingen enkelt Person som Mr. Elsberg,
der saa saare Lidet gavner med sit fortræffelige, men næsten
ganske negligerte naturlige Talent. — Men da han Dagen efter
skriftlig og mundtlig tilstoed sin Forgaaelse og paa det veemodigste afbad sammes, for hans Lykke farlige Følger, har Directionen,
for hvilken jeg har maattet andrage denne publiqve Scandal, paa
min Forbøn foredraget den mildeste Straf for den saa rigelig fortiente strengere, idet den under 9. Sept. sidstleden overdrog mig
strengt at irettesætte Mr. Elsberg i Selskabets Overværelse og at
betyde ham, at saadan Mildhed ikke oftere kan finde Sted, hver
ken mod ham eller nogen, som i lignende Maade kunde glemme,
hvad han skylder sig selv som kgl. Betient og det Selskab, han
har den Ære at tiene ved. — Herr. Elsberg har ellers ved denne
Leilighed faaet mange Prøver paa Venskab i Hensigt til hans
ellers ærlige og gode Gemytsbeskaffenhed. Hr. Regisseuren, som
han i Fuldskab bespottede, Hr. Leiver, Friseuren Petersen og
andre, som umagede sig redelig, skiønt forgiæves for at bringe
ham i Ro og som alle af ham bleve fornærmede, overbare icke
allene ædelmodig med hans Uvorenheder, men søgte endda siden
at formindske, at undskylde, ja, ganske at skiule samme. — I
visse Henseender skylder jeg dem min Agt for denne kammerat
lige Adfærd; men paa den anden Side maae jeg tilstaae, at ethvert
ærekiært Medlem af Selskabet skylder sig selv og Selskabet i det
Heele at vaage over Selskabets Hæder og klage eller alvorligt
paatale, naar noget enkelt Medlem, ved nogenslags nedrig Hand
ling paafører Selskabet Spot og Skam. Hvem vil, hvem kan agte
et Theatre-Selskab, naar det ikke agter sig selv? naar det ikke ind
byrdes vaager over sin Ære? — Sørgeligt er det for mig at see
Skuespillere og Dandsere løbe om i usle Værtshuuse, paa Gader
og Veye i Selskab med Livrée-Betiente og Folk af det tvetydigste
Udseende. — Sørgeligere er det for mig daglig at overtydes om den
skammelige Gieid nogle giøre for at skaffe sig Udveye til at ved
blive i slet Vandel, hvilket alt forøger den Ringeagtelse, man i
Almindelighed er genegen til, for ethvert Theatre-Selskab. — Skiødesløshed for Æren i det private Liv, har naturligvis Skiødesløshed
for den publique Ære i Følge med sig, deraf følger da og, at mange
af Selskabet fremstiller sig uanstændig paa Scenen og der be
handle deres ædle, ophøyede Kunst som et usselt Fuskerhaandværk, uden ringeste Tegn til sand Ærelyst ere de tilfredse med at
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henjaske deres Ruller, som de neppe memorere og aldrig med
kiendelig Fliid studere, hvilket alt volder en skammelig Lunken
hed i det Heele og skaffer Theatret den modbydelige Omtale, at
det med alt det store Personale daglig forfalder. Dette er ikke
undgaaet det Kgl. Huuses alvorlige og strenge Opmærksomhed.
Thi ikke alleene taber Allerhøystsamme meer og meer Lysten for
Theatret, som er øyensynligt; men Hs. Kgl. Høyhed Kronprindsen
har endda sagt mig i Hans May. Kongens Navn, at Skuespillenes
og Balletternes slette Gang i det Heele og for den meeste Tiid deri
var Skyld og paa det alvorligste befalet mig at paasee bedre
Ordens Iagttagelse ved Skuespillenes Gang. Til den Ende be
ordrer jeg herved som administrerende Directeur, hvis Pligt det
er at paaagte Scenens best mulige Gang, de Herrer Instructeurer
Schwarz og Rosing 1) at giøre sig nøye bekiendt med ethvert
opførende Stykkes Oplæsning (hvorved ingen i Stykket Deeltagende maae mangle) for at sige Vedkommende noget om Stykkets
Indhold i det Heele og om hvers Caracter i Besynderlighed. Her
ved forstaar jeg ikke, at nogen vidtløftig Forelæsning over Stykket
skulde haves, Caracterer med store Træk angives førend Oplæs
ningen tager sin Begyndelse 3) at være Begge tilstæde ved et nyt
Stykkes Prøve og paa Prøver uden Persons Anseelse, med Alvor
lighed og Høflighed at rette Feil og saa tit at igientage Repliquen
og hele Scener, indtil de ere overbeviiste om, at alting er læst
og iagttaget til Tingenes Bedste og saaledes, at de kunne være det
bekiændt at have instrueret 4) Imellem dem at overenskomme,
hvilken af dem ved Prøven og Forestillingen af de gamle Stykker
skal være tilstæde, dog med dette Tillæg, at det daglig af Regis
seuren indføres i Theatre-Journalen, hvem af dem den Dag for
rettede Tienesten. 5) Saameget mueligt skal han bemærke Styk
kernes Gang i det Heele og de enkelte Personers fortrinlige Fortienester og Feyl for derover enten for mig i Besynderlighed eller
for samlet Direction, naar jeg det agter passende, at giøre fuld
stændig Beretning. 6) Ikke at nægte nogen deres Veyledning og
at melde for mig, om nogen kunde trænge til speciel Undervisning.
7) Da de ingen Elever i Besynderlighed have, saa instruere de
begge efter Kgl. Befaling, Hr. S. i det comiske, hvor det findes, og
ligeledes Hr. R. i det ædle og alvorlige. Denne Intérims Instruc
tion, som efter Omstændighederne kan forøges med fleere Articler,
indføres i Theatre-Journalen og af samme gives dem Gienpart.

62
Dette har jeg for samlet Sælskab villet tilkiendegive, paa det en
hver strax kunde erfare, hvorefter han sig haver at rette. — Hs.
May.s Mishag over Theatret har jeg offentlig for samlet Selskab
tilkiændegivet, for ved den Leilighed tillige at betyde samme, at
jeg fremdeles som hidindtil stedse vil giøre mig en sand Ære
af at skiønne paa enhvers Iver og Fliid i Tienesten og privat
hielpe, hvor jeg kan; at det skal være min kiæreste Beskiæftigelse
at vaage over Thealrets Bedste og dets Hæder, at jeg af alle Kræf
ter og saavidt det mig med den bedste Villie mueligt være kan,
vil tragte efter, at enhver ved Theatret nu Tienende i denne
Theatrets store Trængsels-Tiid skal blive i sin Post og nyde sin
hidtil hafte Løn, hvortil da enhver i Sælskabet med alle Kræfters
alvorlige Anstrængelse maa understøtte og hielpe mig. Men saa
maae jeg ogsaa betyde Sælskabet dette, at jeg herefter, uden Hen
syn til andre Fortienester, til Alder og Værdighed ved Theatret
eller til Forskiæl af Kiøn — ligefrem efter Tingenes Beskaffenhed,
uden Persons Anseelse, holder mig Hans Mayest. mig i Alminde
lighed og speciel givne Myndighed til selv at straffe eller ved
Direktionen at kræve Straf for Forgaaelser ganske efterretlig og
de fra denne Time af. — Næsten 14 Aars Erfaring maa have
lært Sælskabet, at jeg er saare vilig til at tiene, at hielpe af Nøed,
at giøre dem glade, som tiener under mig. — Mine øyeblikkelige
Opfarenheder, hvortil jeg dog stærkt maae fristes, som ere naturfeyl, og som jeg af alle Kræfter søger at dæmpe, kunne vel have
bedrøvet mange, men saa veed jeg med frelst Samvittighed, at
Had, Forfølgelse og lumske Anlæg til nogens Forkleinelse er mit
Hierte lige saa ukiendt og afskyeligt, som det at være hord og at
straffe; — Ære, Hæder og al Velvillighed vorde den og de, som
fra dette Øyeblik beslutte og ærlig vedblive i Beslutningen af alle
KraTter og i alle Henseender at anstrænge sig for sin private og
Thealrets Ære — Skam, Sælskabets og min Ringeagtelse vorde
den og de, som fra dette Øjeblik med Forsæt, af Skiødesløshed
eller Letsindighed og Caprice nøde mig til at blive hord og
straffe.«
Senere skal jeg under Omtalen af Schivarz komme tilbage til
denne Skrivelse, her er den kun anført som Forudsætning for føl
gende Begivenhed, som er lidet flatterende for Md. Bertelsen. —
Det var en Selvfølge, at Warnstedt efter denne alvorlige
Advarsel til Kunstnerne maatte handle derefter, hvis noget ind-
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traf. En dygtig Skuespiller, Kemp, som mest udmærkede sig i
komiske Roller, var blandt dem. der stod paa det sorte Bræt,
fordi han holdt af et højt Bæger med Venner udenfor Theatertiden og saa undertiden ikke søgte det bedste Selskab. Den 16.
Januar 1792 spillede han von Plagemanns søvnige Tjener Lars i
P. A. Heibergs De Vonner og Vanner«, hvori Md. Bertelsen maa
have været Sofie. Under Forestillingen fandt han i Skuespiller
foyeren en Pung, der indeholdt 10 Dukater. Skønt han fremlyste
den, var der ingen, der vilde vedkende sig den. og han indbød da
i Spøg sine Kammerater til i en nærliggende Vinkælder at drikke
Findelønnen op. Da han ikke straks igen skulde paa Scenen, gik
de derover; men imidlertid kom Md. Bertelsen, hvem Pungen
tilhørte, for at lede efter den. Regissøren fortalte hende Historien
og beroligede hende med, at Pengene saamænd var sikre nok, hun
vidste jo da i alt Fald nu, hvor de var. Men hun blev saa rasende,
at Regissøren maatte tilkalde Warnstedt, som øjeblikkelig sendte
Bud efter Kemp paa Vinstuen. Han kom og tilstod straks, hvor
ledes det var gaaet til, men erklærede, at han først næste Dag
kunde bringe de brugte Penge og bad derfor Warnstedt om for
ikke at bringe ham i Ulykke, ikke at indberette denne Sag, som
var begyndt som en Spøg, til Direktionen. Kammerherren lovede
at sørge for. at han slap med en Irettesættelse og en Mulkt af
5 Rdl. — Imidlertid bragte Md. Bertelsen Sagen udenfor Theatret,
saa at Folk snakkede om den, og den kom da i forvansket Skik
kelse baade Direktionen og en Del af de agtværdige Skuespillere
for Øre. Warnstedt holdt sit Ord og søgte at bevise, at Kemp
jo netop kun havde brugt den ene Dukat, der var at betragte som
hans Findeløn, at han rimeligvis havde handlet i en Rus, og at han
som Familiefader ikke maatte rammes for haardt.
Imidlertid ophidsede Md. Bertelsen sine Kolleger saa stærkt,
at de under Henvisning til selve Warnstedts overfor citerede Note
til Selskabet forlangte Kemp afskediget, da de ønskede at »hævde
deres Stands Ære. der af flere af dens Egne trædes under Fødder
og derfor af Publikum agtes ringe«. — Hvad man vil mene om
disse Kammeraters Optræden, er en Skønssag, men om Md. Bertelsens Handlemaade er der dog vel kun een Mening. — Kemp
blev afskediget.
Torsdag d. 7. Decbr. 1786 debuterede en ung Mand ved Navn
Peter Jørgen Frydendahl, der i to Aar i Forvejen havde været
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Skolar ved Theatret. Han havde et ualmindeligt distingveret
Theaterydre, der røbede, at han stammede fra »bedre Folk«; det
har senere vist sig, at han var uægte Søn af Kammerherre Warnstedt, der ogsaa paa Theatret tog sig faderligt af ham; thi til at
begynde med gik det kun smaat; med Komedielykken gik det
kummerligt, saa at Københavnerne spottende kaldte ham Jammer
dal. Han har været et meget uroligt Hoved med en vis Trang til
at herske, noget, han jo ogsaa senere efter at have vundet et
Navn fik Lejlighed til, ja han blev en endog meget myndig Herre.
Saa længe Warnstedt var ved Theatret, maa denne have holdt
sin Haand over Sønnen, men da Ahlefeldt bliver Direktør, gaar
det galt. Den 4. April 1793 søger Frydendahl og Knudsen Gage
forhøjelse, henholdsvis fra 200—600 Rdl. og fra 300—700, —
eller i benægtende Fald Afsked. De faar da begge Afsked. Fry
dendahl havde skrevet følgende i sin Ansøgning*):
P. M.
Da jeg om kort Tid unddrages den Understøttelse, som jeg
hidtil haver havt, og ikke af den Gage, jeg har ved Theatret, kan
leve anstændigt, saa er jeg nød til at søge anden Tienneste, eller
min Gage ved Theatret saa meget forbedret, at jeg kan leve min
Families Soutien foruden; jeg har været saa heldig at blive til
buden en Tienneste, hvorved jeg kand have mit Udkomme**),
saaledes som jeg troer at kunde fortiene det ved Theatret. —
Jeg vil derfor underdanigst anmelde for Deres Høyvelbaarenhed
at dersom Theatret ikke kand give mig eqvivalent for det, som
jeg kand faae i den tilbudne Tienneste, som er 600 Rd. aarlig,
saa kand jeg ikke tiene Theatret længere, end til dette Qvartal er
til Ende. Deres Høyvelbaarenhed kan anordne mig dette, saa
udbeder jeg mig deres skriftlige Svar inden 10 Dage, i Mangel af
dette tager jeg Deres Tavshed for Svar, at De ikke kand bevilge
mit Ønske, og skal jeg til den Tiid tilstille Dem min allerunder
danigste Ansøgning til Hs. May. Kongen paa Afskeed, hvorpaa
jeg udbeder mig Deres Recommandation.
Kiøbenhavn d. 4. April 1793.

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

Underdanigst
Frydendahl.

*) Originalen i Rigsarkivet.
**) Han skulde være Warnstedts Privatsekretær.
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Denne Skrivelse vakte Ahlefeldts store Harme, og han sendte
Frydendahl den omgaaende tilbage med følgende Paaskrift:
at vende om!

Naar De oftere indgiver en Ansøgning til Deres Chef, maae
De give samme en Form, som er passende med den af Hs. Maje
stæt givne allernaadigste Anordning.
Christiansborg 5/4 1793.
Ferd. Ahlefeldt.

Nu antager Frydendahis Breve en ydmygere Karakter. Han
beklager, at han har forset sig mod den Tone, hvori en Ansøgning
bør holdes, men han har ikke selv opdaget Fejlen. Dette har
paadraget ham Ahlefeldts Ugunst, hvad han i høj Grad beklager.
Paa Grund af Sygdom er han »aldeles banquerot«, »har kun Res
source til Ahlefeldts Godhed« og beder for at »tilkiøbe sig de
første Livets Nødvendigheder, som han i Øjeblikket mangler«, om
et Forskud paa — 10 Rdlr.
Imidlertid faar baade Knudsen og Frydendahl deres Afsked,
men medens Knudsen 14 Dage efter enes med Direktionen om at
blive paa forbedrede Vilkaar, engageres i Frydendahis Sted Hofog Stadsretsprokurator Clausen (han, Christian VII hadede, kaldte
Schuftmacheren og smed sin Kikkert ned efter), der faar 450 Rdl.
aarlig, altsaa mere end Frydendahl havde; men Grunden er ogsaa
den, at Clausen er den eneste Afløser, der kan bruges, da der er
Valg mellem ham og en Elev, Køhne, »men han er saa slet og
haver kun eet Øye«.
Nu gaar Tiden til 17. Januar 1795; da indsender Frydendahl
følgende ydmyge Ansøgning til Kongen, som viser, at han har
arvet sin Faders »Opfarenheder«, som han senere hurtig fortryder:

Til Kongen!*)
Ungdom, ukiendt med Mennesker og Tings sande Beskaflenhed, kom mig til at forlade den thetralske Bane, hvor jeg ifølge
min store Lyst for Skuespilkunsten, turde smigre mig med det
Haab, at erhverve mig anstændigt Udkomme, foreenet med noget
*) Rigsarkivet.
Bokkenheuseb: Kgl. Maj. Acteurs.
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Biefald. — Denne Lyst, denne Higen efter at virke paa denne
Bane, som Forsynet har sat mig paa, opfordrer mig til at anraabe
Deres Mayestæts Naade om, at jeg allernaadigst igien maatte blive
ansat ved den Kongelige Skueplads. Deres Mayestæts Naade og
Mildhed lader haabe, at blive ansat paa lige Vilkaar med de Skue
spillere, som have betrædet Skuespillerbanen paa samme Tid
som jeg.
d. 17. Jan. 1795.
Allerunderdanigst

Frydendahl*).
Det er rigtigt, at Kongen paa Ansøgningen, der altsaa først
er indgivet i 1795, har bemærket, at der 1ste Maj skal udbetales
Frydendahl 100 Rd.; men man bør da af Henyn til Theaterdirektionen tilføje, at Kongen desuden skriver, at »hvis han gør sig
Flid, kan han gøre sig Haab om senere at stilles lige med sine Jævn
aldrende«, et Forbehold, der viser, hvor godt man har kendt den
lunefulde Kunstner. Han slog imidlertid igennem allerede i »Apo
tekeren og Doktoren« i Febr. 1795 og fik saa straks Forhøjelse. —
Det er endelig en fra Rahbeks Uvenskab med Ahlefeldt nedarvet
Overtro, at Ahlefeldt »heldigvis« gik af. Mange Skuespillere be
klagede det, og alle Ahlefeldts Indstillinger til Kongen aander
den mest levende Interesse for Skuespillerne, noget, man skylder
*) Det er mærkeligt, saa lidt selv vore moderne Theaterhistorikere
har benyttet sig af det let tilgængelige Stof i Rigsarkivet. I
»Biografisk Lexikon« skriver saaledes Edg. Collin, at først i 1792
fik Direktionen p: Ahlefeldt) Øjnene op for, hvad der boede i
den unge Frydendahl, og at han virkelig brød igennem 26. Febr.
1793 som Bræger i »Indtoget«. Havde dette været almindelig
anerkendt, kan man rolig gaa ud fra, at Kongen og Direktionen
havde forhandlet med Frydendahl for at beholde ham i Stedet
for at engagere Clausen, om hvem man kun vidste, at han var
en flink Skuespiller i Borups Selskab. — Længere nede i samme
Artikel staar, at Ahlefeldt » heldigvis« afløstes af Hauch i 1794,
og at ved Aarets Slutning F. ansøgte om paa ny at ansættes.
Han ansattes med sin gamle Gage med et Tillæg af 100 Rdl
ved Theateraarets Udgang.
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hans Minde at oplyse, da hverken Overskou, P. Hansen eller
Collin har overkommet at undersøge Sagen.
Frydendahl blev altsaa genengageret og lærte snart Md. Ber
telsen at kende. Denne var lige vendt hjem fra en Rejse, hvor
hun bl. a. havde besøgt Dresden. Derfra søgte hun om Rejse
tilladelse for et Aar for at besøge Italien, men det gik Kongen ikke
ind paa, idet han erindrede sig, hvor ud til Bens Damen havde gjort
sig kort i Forvejen i Warnstedts sidste Dage. Hun havde endda
truet med at tage sin Afsked, noget, Kammerherren havde taget
roligt, idet han gjorde opmærksom paa, at hun havde højest
Gage — 1100 Rdlr. —, at hun saa tit forsømte eller meldte sig
syg, at hun gennemsnitlig i det sidste Aar havde haft 50 Rdlr. pr.
Optræden og i Betragtning heraf følgelig ikke kunde gøre Krav
paa Pension. Det hjalp.
Da hun kom hjem fra sin Rejse, forefandt hun sin Mand,
Hofviolon Bertelsen, meget svagelig, og det var han stadig her
efter. Der udviklede sig imidlertid et meget varmt Forhold imel
lem hende og Frydendahl, og da Hofviolonen døde d. 7. Febr.
1797. forlovede hun sig med Frydendahl, og endnu samme Som
mer blev de gift.
Det er en Selvfølge, at, naar to saa urolige Hoveder slog sig
sammen, maatte det komme til Konflikter med Direktionen. Vi
ser ogsaa, at det allerede gaar galt i Aaret 1800. Der foreligger
da en Allerunderdanigst Klage*) over Skuespiller Frydendahls
og hans Hustrus uanstændige og højst fornærmelige Forhold imod
Kammerherre Waltersdorff i hans Qvalitet som første Directeur
ligesom i Almindelighed over deres Forhold«.
Regissøren har meldt, at Hr. og Fru Frydendahl er udeblevet
fra en Klaverprøve paa »De forliebte Haandværksfolk«. Ved
næste Prøve kaldte Waltersdorff derfor Frydendahl til Side og
sagde lil ham »med megen Koldsindighed«: »Kære Hr. F.! De
og Deres Kone er i Gaar bleven borte fra en Prøve. Det gaar i
Sandhed ikke an!« — Hvorledes? om jeg maa spørge?« — »De
var ansagt lil en Prøve, og hverken De eller Deres Kone mødte.
Direktionen kan i Sandhed ikke laale en saadan Forsømmelighed.«
— »Hvorledes? Kalder De det en Forsømmelighed?« — »Ja«, til*) Denne og samtlige herhenhørende Papirer findes i Rigsarkivet og
er hidtil ubenyttede.
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føjede WaltersdorfT smilende og i en spøgende Tone: »Vilde De
hellere, at jeg skulde kalde det forsætlig Ondskab?< — De mis
tænker dog ikke min Kone for forsætlig Ondskab?< — »Nej, i
Sandhed gør jeg ikke. Md. Frydendahl er en meget brav og føje
lig Kone, men Direktionen kan lige saa lidt tænke, at de første
Skuespillere viser sig forsømmelige som de yngste, og Forsømme
lighed er og bliver det dog!< — Frydendahl søgte nu at undskylde
sin Kone med, at ikke Direktionen, men Syngemester Zinck havde
tilsagt hende. WaltersdorfT »anmærkede hertil, at det var
Haarkløveri, hvorpaa Frydendahl bad sig fritaget for sin Rolle i
»De pudseerlige Arvinger«, hvilket WaltersdorfT afslog »i en ven
lig Tone«. Hermed afbrødes Samtalen, der hidtil var foregaaet i
sædvanlig Konversationstone.
Men næste Morgen arriverede Md. Frydendahl til WaltersdorfT
i hans Hjem. Hun vilde vide, hvorledes Generalen kunde sige til
hendes Mand, at hun af forsætlig Ondskab forsømte sine Pligter.
Hvad berettigede ham til at gøre hende slige Beskyldninger?
Generalen lod hende rolig tale ud, hvorpaa han svarede: »Maa
jeg spørge Dem, om hvad De har sagt, er Deres Mands Ord til
Dem.« — »Ja!< — »Vel, saa maa jeg sige Dem, at hvert Ord
deraf er usandt; jeg vil imidlertid nedlade mig saa vidt at sige
Dem, hvad der passeret mellem ham og mig. Jeg har tilgivet
Deres Mand mange Ting, men dette tilgiver jeg ham for Gud
ikke.« Derpaa udbrød hun med megen Heftighed: Hvad bilder
De Dem ind? Hvorledes kan De tilgive min Mand noget? Men
De har stedse forfulgt min Mand!«*) At hun brugte disse Ord,
bevidner WaltersdorfT overfor Kongen paa sin Ære. — Hun blev
imidlertid efterhaanden saa højrøstet, at W. maatte sige til hende:
»Ved De, Md. Frydendahl, hvad jeg vilde gøre, hvis Deres Mand
tiltalte mig i denne Tone? Jeg vilde kalde mine Domestikker og
bede dem kaste ham paa Døren.«
Denne Samtale indberettede WaltersdorfT straks, og samme
Middag skrev Direktionen til Frydendahls, at man agtede at an
drage deres Forhold for Hs. Majestæt, men dog først at give dem
Lejlighed til at indkomme til Direktionen med, hvad der kunde
tjene til deres Forsvar, hvilket man vilde vedlægge Indstillingen.
Frydendahl indleverede da en af ham og Konen underskreven
*) Man lægge Mærke til, at ogsaa Ahlefeldt fik Skyld for at forfølge ham!
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Pro Memoria, som formedelst den Letsindighed og svigefulde
Fremstillelse, hvormed det er affattet, er næsten lige saa fornær
mende som begges tidligere Adfærd.« — Heri hverken nægter
eller vedgaar Frydendahl at have givet Konen urigtig Besked.
Han fordrejer Ordene i Direktionens Brev og siger, at hvis Waltersdorff har sagt sine Ord om Konen i en spøgende Mening,
saa har han misforstaaet ham, og dette er det eneste, han kan bede
tilgivet. Men Direktøren har ikke talt om spøgende Mening, men
om spøgende Tone, og en slig Tone er den højeste Grad af Høflig
hed, man kan vise sine undergivne«. — Md. Frydendahl hævder,
at det aldrig er faldet hende ind at »stille Direktøren i Rette«
eller at tiltale ham i anden Tone end den, der sømmer sig »det frie
Menneske . — Men hvis dette skulde tillades et frit Menneske, saa
blev WaltersdorfT selv et ufrit. —
Og nu kommer det, der vel egentlig karakteriserer begge de
to Kunstnere rigtigt; vi kender baade den forrige Jomfru Møller
og den unge Skuespiller Frydendahl igen, naar vi læser følgende
Ord i Indstilingen:
»Hr. F. har brugt sin gamle Taktik al stikke sig bag sin
Kone og bruge hende enten til at undskylde hans Forsømmelse
eller til at sige Direktionen de af ham dikterede Grovheder i den
Tanke, at man ikke tør straffe hende af Frygt for, at hun skal
lage Afsked, som om Theatret ikke kunde existere lige saa godt,
naar hun forlod det paa den Maade, som naar hun døde eller i
en Barselseng mistede sin Stemme (En udsøgt Ondskabsfuldhed
mod den stadig barnløse, stærkt erotisk anlagte Dame!), og som
om Md. Frydendahl kunde være tjent med at frasige sig 1100
Rdlr. aarlig Gage.«
Dog gør Direktionen nu i Indstillingen Forskel mellem ham
og hende. Hun er, naar hun ikke ledes af sin Mand, føjelig og
flittig. Han er derimod en af de skødesløseste og forsømmeligste
Skuespillere, og Tilskuerne klager næsten daglig over, at han
ikke kan sin Rolle, skønt Direktionen og især den første Direktør
paa alle optænkelige Maader har formanet ham og har søgt at
opmuntre ham til Flid og til at dyrke det skønne Talent for
Theatret. som Naturen har skænket ham. Han har nylig faaet
Partouts Rolle i »De forliebte Haandværksfolk«, men nægtet at
lære den til den Tid, Hoffet ønskede at se den, og derved har han
sat Theatret i Forlegenhed, skønt han privat har sagt, at han
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kunde lære den paa fire Dage, og han har faaet sin Kone til al
nægte at synge to Aftener i Træk.
Nu bliver Kronprins Frederik vred. Han skriver:

Da Vi med Mishag have erfaret Skuespiller og Skuespiller
inde Frydendahls Adfærd i at tilsidesætte al den Agtelse, de skylder
Vores første Theatre Directeur General Major WaltersdorfT og i
den Anledning viiste Ulydighed ved ei at møde paa den dem befalte Claveer-Prøve og siden at fordobble deres Forseelse ved at
tiltale den Første af deres Foresatte med Grovhed, ja endog dreven
deres Formastelse saa vidt, at dé paa letsindig Maade besvarede
Directionens Brev, saa er det Vores Villie, at Vores Theatre Direction lader Skuespiller og Skuespillerinde Frydendahl kalde for sig
og bekiendtgiøre for dem først: at han strax skal indsættes i Blaataarn og holde Arrest der i 4 Uger. Hvad hans Kone betræffer,
da' haver hun enten i Korthed at bede General Major Wallersdorff om Forladelse og forsikkre aldrig mere at sætte den Agt og
Lydighed til Side, hun skylder nogen af sine Foresatte; skulde
hun imod Formodning ikke strax paa Stedet vilde beqvemme sig
hertil: saa maa alle Foranstaltninger saaledes være truffen, at
de begge strax kan bringes til Blaataarn, hvor hun ligeledes skal
være i 4 Uger.
11. Decbr. 1800.

Chr. R.

__
Frederik C. P.

Hverken hun eller Manden faldt til Føje, følgelig blev de
straks anbragt i Blaataarn, hver i sin Celle, men med Tilladelse
til daglig at tale sammen. Da de havde siddet her i en god Uges
tid, og Julen nærmede sig, var de imidlertid blevet »møre«. og
var de faret op som Løver, faldt de sandelig ned som Lam, da de
fra Fængslet afsendte følgende ydmyge Skrivelse:
Blaa Taarns Arresthus
d. 21. Decbr. 1800.

Til Hans Kongelige Høyhed Kronprindsen!
Den smærteligste Følelse, vi have fornummet i vort Fængsel,
er at have havt Anledning til at frygte, at den uhældige Tildra-
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gelse, der har bragt os hid, mucligen kunde fortolkes som en Hals
starrighed fra vor Side.
,
Overbeviste om, ved vore Hierters varmeste Følelser, at intet
kan være fiernere fra vor Hensigt, end saa daarlig Forvovenhed,
udbede vi os Tilladelse til at forsikre Dem, naadigste Herre, at
vore ivrigste Bestræbelser, stedse have gaaet ud paa, at opoffre
vore svage Evner til et Kongehuses allernaadigste Velbehag, som
vi med alle redelige og gode Undersaatter høyt agte og elske, og vi
begiere intet hierteligere end fremdeles at kunne aflægge Prøver
paa denne vor allerunderdanigste og troe Hengivenhed.
I Overensstemmelse med disse Følelser bede vi Deres Konge
lige Høyhed allerunderdanigst, at det forefaldne maa henkastes
i Forglemmelse.
Vi anbefale os begge allerunderdanigst til Deres Kongelige
Høyheds Naade og stille vor Skiebne i Deres Haand. Den blive,
hvad De allernaadigst finder for Godt at bestemme, saa skal vor
idelige Attraae og Stræben vorde at bevidne Dem, naadigste Kronprinds og det heele Kongehuus, den oprigtige og allerunderdanig
ste Hengivenhed, vi deele med alle gode Undersaatter.

Allerunderdanigst
Frydendahl. Gatarine Frydendahl.
Det hjalp. I Begyndelsen af 1801 var de begge benaadet efter
c. 3 Ugers Fængsel. Fra den Tid af blev Frydendahl og hans
Hustru Scenens gode Støtter. Hun virkede til 1821, da hun sidste
Gang optraadte i »Figaros Bryllup:, men døde først 1831. Han
blev jo en af de mægtigste Mænd paa Theatret, bred og myndig
som han var. Han døde 1836. — Først langt senere er det blevet
Offentligheden bekendt, at han var Søn af Warnstedl, saa at altsaa Jfr. Møller ved en underlig Skæbnens Ironi blev Svigerdatter
til den eneste af Theatrets ledende Mænd, der nogensinde havde
kunnet tumle hende.

IV.

„PREISLERS."
a den unge Jfr. Marie Cathrine Devegge, der havde vakt en Del
Opsigt ved sin første Optræden paa Scenen baade paa Grund
af sin Skønhed, sin Dristighed og sit Talent, en Dag i Foraaret
1778 gik fra en Syngetime hos Potenza, traf hun en ung Mand,
Joachim Daniel Preisler, som gik og ventede paa en anden af Da
merne, der havde været til Sang*). Han blev straks forelsket i
hende, og der udviklede sig et glødende Kærlighedsforhold imellem
dem. Dette vakte stor Forargelse i København; thi Preisler hørte
til »den fme Portion«, var Søn af den højt ansete Kobberstikker
Preisler, der førte et stort Hus paa Charlottenborg og var besvogret med vore bedste Bourgeoisifamilier, som den Zinnske, og
dette gav naturligvis Anledning til, at man gjorde alt for at hindre
denne Mesalliance. Den unge Mand var Student, havde en Tid
været paa sin Svoger Zinns Kontor, og nu var han ansat i det
kgl. Kancelli, hvor hans Karriere øjeblikkelig vilde være standset,

D

*) Edvard Brandes: Dansk Skuespilkunst indeholder en fortræffelig
Skildring af Preisler. Hun kaldes dog deri fejlagtig Jfr. Devegge
Caroline.
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om han ægtede en Aktrice. I det selskabelige Liv var han en
søgt Mand; han var smuk og livlig, forstod at arrangere Selskabs
lege, havde Talenter af underholdende Art, var kort sagt af det
ganske København anset som en lovende, om end lidt flagrende
ung Mand, der sikkert havde en stor Fremtid for sig. — Naar
man paa Grund af de senere Ulykker i det Ægteskab, der opstod
af denne Forelskelse, har villet kaste Hovedskylden paa hende,
ja, naar Rosenstand-Goiske i sit kraftige og hensynsløse Sprog i
denne Tid endogsaa bebrejdede hende Frækhed i hendes Optræ
den paa Scenen, saa er del ganske sikkert et Udslag af den almin
delige Bedsteborgerforargelse, der greb det hele Bourgeoisi, da
Preisler d. 4. December 1778 virkelig ægtede Aktricen og kort
efter >bed Hovedet af enhver Skam« ved selv at melde sig som
Aktør, hvorefter han debuterede den 26. Januar 1779.
For om muligt at rette lidt paa hende tog de gamle Preislers
det unge Ægtepar i Huset, men et Kunstnerblod som Md. Preislers
kunde ikke tvinges ind i det borgerlige Livs altfor adstadige Baner.
Man forstod hende ikke; hun fik Skyld for mangt og meget, og
dog er det ganske sikkert den upaalidelige, urolige og ubestemte
Preisler, der maa bære Hovedskylden for Ulykken. Et Par Røster
har — hidtil upaaagtede — hævet sig til hendes Forsvar. Den
paalideligste Stemme her lyder fra Preislers egen Niece, den
yndige Sophie Dorothea Thalbitzer, f. Zinn, der i sine Ungdomsmemoirer*) skriver saaledes om sin Tante: »Hvem har kiendt
Madame Preisler i de 10 Aar hun var givt med min Onkel, og ikke
været indtaget i hende! Hendes smukke Figur, hendes deilige An
sigt, hendes indtagende Væsen, hendes Munterhed, hendes For
stand og meer end alt dette, hendes fortræffelige Hierte, giorde
hende elsket af alle. Man glemte hendes Letsind, hendes Coquet
terie og Forfængelighed, naar man saae, hvorledes hun aldrig
kunde lade en Fattig gaa ubønhørt fra sig. Jeg har seet hende
skiære hendes eneste sorte Kiole i Stykker for at sye den om til
2 fattige Piger, som skulde confirmeres. Om Middagen var hendes
Kiøkken fuldt optagen af Fattige, som hun uddeelte Middagsmad
til, førend hun selv begyndte at spise. Naar jeg nu saae denne
indtagende Kone paa Theatret, hvorledes hun næsten spilte en*) Rist og Clausen: Memoirer og Breve. IV. Grandmamas Bekendel
ser S. 155 ff.
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hver Rolle til Fuldkommenhed og henrev Tilhørerne til lydeligt
Bifald, hvergang hun forlod Scenen, saa var det vel intet Under,
at jeg fra mit 6te til mit 16de Aar holdt overmaade meget af
hende og ikke var gladere, end naar hun om Søndagen repeteerte
sin Rolle for mig.
Min Onkel var ogsaa en god Skuespiller. Han havde megen
Forstand, spilte fortræffelig paa Klaveer og talte meget viden
skabelig om den dramatiske Kunst. Han laante mig alle Rahbeks dramatiske Recensioner. Næsten i ethvert Blad læste jeg Be
rømmelser over Tante og Onkel. Madame Preislers Portræt var
pouseret i Gibs og stukkel i Kobber, og Digterne kappedes om at
giøre Vers, hende til Ære.
Jeg erindrer, at da Baggesen bragte hende sin Rolle som
Almansaris i »Holger Danske«, havde han skreven foran i Bogen:
En
Ved
Spil
Thi

Helt af Steen, en Helt af Æther stod
Deres Trylle-Værk i Fare for at synde.
derfor Rollen ei med Deres hele Ynde;
Holger Danske er af Kiød og Blod.

Uagtet al den Virak, man strøede hende, vedblev hun dog at
være lige elskværdig, indtil min Onkel flygtede fra Kiøbenhavn
med Jfr. Fredelund, en Aktrice, som hverken havde hans Kones
Skiønhed eller Talent. Efter den Tid blev ogsaa hendes Opførsel
meget uanstændig, hun forfaldt til alle Slags Udsvævelser, og
hendes Død, som var en Følge deraf, indtraf 6 Aar derefter. Efter
min Onkels Flugt kom hun ikke meere til os; men den Kierlighed
til dramatisk Kunst, hendes Bekiendlskab havde indprentet mig,
vedblev uforanderlig.«
Som af dette vil ses, bebrejder Preislers egen Niece hende
aldeles intet i Forholdet til ham, det er først efter hans Flugt, al
hun »forfaldt til alle Slags Udsvævelser«, men naar vi senere faar
at se, i hvilken Forfatning hendes Mand efterlod hende, vil man
kunne forklare og ud fra hendes Standpunkt forsvare, at hun gik
til Grunde. Hun havde jo i hele sit Ægteskab af sin Mands for
nemme Familie stadig maattet høre, at hun ikke hørte dem til,
men var af en lavere Kaste, og da han efter at have behandlet hende
paa det skammeligste i hele Ægteskabet forlod hende for en løsForbindelses Skyld, saa havde den rige Preislcrske Familie, der
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dog til det sidste bevarede Forbindelsen med Desertøren og hjalp
ham, intet til overs for hans ulykkelige, skønne og elskværdige
Hustru, der stod alene med en bundløs Gæld, som Manden alene
havde stiftet. »Efter min Onkels Flugt kom hun ikke mere til os«,
hedder det i Memoirerne; det kunde være skrevet anderledes, f. Eks.»Da min Onkel flygtede, lukkedes hans Forældres og Søskendes Hus
for hans forladte Hustru. Vi svigtede hende alle paa een Gang«. Og
hun har sikkert lidt nok under Ægteskabet, derom vidner en hidtil
ikke fremdraget Meddelelse af Preislers gode Ven Rahbek. Denne
havde la>rt Preisler at kende*) ved Adzers**) Bryllup ved Anden
dagsgildet. Han siger, at P. var ham »særdeles interessant, baade
som en for sit vakre Udvortes og sin mangesidige Dannelse meget
afholdt Yngling og ydermere som den, der allerede da var kiendt
af adskillige romantiske Eventyr, der fra det end mere roman
tiske Synspunkt, hvorfra jeg (R.) betragtede disse, naturligviis
indtog mig usigelig for ham< ; — altsaa havde Preisler allerede
inden sit Møde med Jfr. Devegge været kendt for sine romantiske
Eventyr«. Senere***) siger han om Preisler: »Naturligvis fik
denne min Forkærlighed nu en uhyre Tilvæxt, da det Sagn mod
Enden af 1778 udbredte sig, at han var hæftet, fordi han mod sin
Families Villie vilde gifte sig med en Skuespillerinde og gaae til
Skuepladsen: og kunde han da som et Offer for Elskov og Kunstkiærlighed ikke andet end være en sand Martyr i mine Øjne. Vist
nok lod sig paa ham ikke anvende, hvad senere i en Elegie af min
Ven Zetlitz saa særdeles faldt mig paa Sindet: »Den første Elskover den eneste«, da man f. Ex. her vilde vide, at der var egentlig
en anden smuk ung Sangerinde, som han fra Laugshuusconcerterne var bleven kiendt med og forelsket i . . .« Da han hører, at
Preisler er syg, besøger han ham og Konen hos Svigerforældrene
paa Charlottenborg, og han fortsætter: Ved samme Ledighed
saae jeg da og hans Kone, der, skiønt hun havde debuteret med
det Bifald, en ung smuk Begynderinde er saa temmelig vis paa, alle
rede gik, som man siger, for Lud og koldt Vand****). og maaske
til deels for hendes den Tid skiødesløse Udvortes og vel ikke over*)
**)
***)
****)

Erindringer I, S. 268.
Adzer var Rahbeks Lærer.
Erindringer I S. 351 ff.
Fremhævet af mig.
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ordentlig store Fliid, vel og for den ikke hos alle fordeelagtige
Opsigt, hin Elskovshandel havde giort — blev synlig tilsidesat.« - Senere fortæller Rahbek*), hvorledes han en Dag fik det Bud,
at Preisler vilde tale med ham i Toldbodvinhuset. Da han traf
ham, var del hele, at han skulde give ham en Ide til en Devise,
han skulde bruge. Han holdt R. hen i Timevis, medens han spil
lede den ene Pot Kegler efter den anden. Da Tiden blev Rahbek
for lang, kom Preisler og erklærede, at han nu maatte følge sine
Medspillere til Lundchuset, hvorfor han bad Vennen om at gaa
hjem til ham og underholde Konen, da han kom meget tidligt
hjem, saa de kunde spise til Aften sammen. Han traf Md. Preisler
»ligesaa agtværdig som ynkværdig«. Han blev og spiste, men
hvem der ikke kom, var Preisler. Og nu udøste hun med over
ordentlig Hjertelighed sine Sorger for Rahbek, hvorledes deres
Forfatning blev værre og værre, fordi han søgte slet Selskab, hvor
ledes hendes Liv daglig blev ubehageligere og sørgeligere, og hvor
ledes hun godt vidste, at hun hos hans Venner og Slægt fik Skyld
for det hele. »Rahbek var« -- tilføjede hun — »den eneste, han
brød sig om og undsaa sig for, den eneste, hun havde og kunde
have Tillid til; hun troede derfor at burde gribe Lejligheden til at
bede ham bie der, til Preisler kom hjem, da han den Aften maatte
komme noget tidligere end sædvanlig, siden han var udenfor Por
ten; naar R. da saa ham i en Forfatning, som vilde være over
hans Forestilling, vilde han maaske undse sig og gaa i sig selv; det
var det eneste Haab, hun havde.«
Rahbek blev da, og vi giver ham selv Ordet for Resten af
Beskrivelsen:
»I det samme holdt en Kareth for Døren. Jeg løb da ned, just
idet han, som en Tønde eller en Sæk, blev sat ud af Karethen
paa Fortouget og giorde forgiæves Forsøg paa et hæve Foden til
det nederste Trappetrin. I det samme hilste een i Karethen — jeg
veed indtil dette Øjeblik ikke, hvo det var — mig ved Navn;
men forbittret over, at man saaledes kunde skille sig fra den, man
bragte hiem i en saadan Forfatning, husker jeg godt, jeg i en
arrig Tone svarte: »Hvem kan kiænde mig i den Kareth?« greb
ham under Armene, og med en Styrke, jeg under andre Omstæn
digheder ikke, især den Tid, havde tiltroet mig, bar ham forved
*) Erindringer I S. 285.
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mig op ad Trapperne, indtil mellemste Etage, hvor hun og Pigen
kom mig til Afløsning, da vi fik ham op, og jeg klædte ham af,
i en Forfatning til Legem og Siæl, som jeg ikke vil besudle Papire*
med.«
Naar man læser dette, faar man uvilkaarlig Medlidenhed med
den stakkels Kone, og man faar en Formodning om, at en af
Grundene til, at de gamle Preislers ikke kunde beholde det unge
Par paa Charlottenborg, var, at hans Liv vakte Forargelse der.
Naar Forholdet var saaledes knap to Aar efter Ægteskabet, maa
man snarest beundre Hustruen, der holder ud i ikke 10 men 14
Aar med denne Mand, som pinte og plagede hende og var hende
utro, som ikke havde Begreb om Penge og styrtede hende og
sig selv i bundløs Gæld. At hun saa opgav det hele, er ikke for
underligt.
Preislers Natur har ikke været stærkt sammensat. Rigt be
gavet som han var, blev han let en Distanceblænder, som ved
sine ydre Egenskaber og spredte overfladiske Kundskaber formaaede at fastholde baade Mænd og Kvinder for en Tid. Men
han var flygtig og let, og — her kommer det, der bringer os Forstaaelsen af det hele Forhold, — han var til Overmaal sanselig.
Naar han var betaget af en Lidenskab, tog han intet Hensyn til
andet end den. Derved forklares, at han i sin Ungdom bryder
med alt og bliver Skuespiller for Jfr. Devegges Skyld, og derved
forstaas ogsaa de Begivenheder, som nu skal berøres:
Den 16. April 1792 samlede Skandalerygter sig atter om
Preislers Navn. Han mødte ikke paa Theatret, hvor han skulde
spille, og i sit Hjem saas han ikke heller. Samtidig savnedes en
meget inferiør Skuespillerinde, Jfr. Maria Fredelund, og det viste
sig snart, at han var rømt af Landet med hende uden at efterlade
saa meget som en Linie til Forklaring til sin Hustru. Han var attei
blevet Offer for sin ubetvingelige Sanselighed, havde brudt alle
Broer af og stod nu ude i det blaa. Inden vi beskæftiger os med
hans Fremtidsskæbne, skal vi se lidt paa, hvorledes det gik de
to Kvinder, der spiller Hovedrollen i denne Affære.
Jfr. Fredelund ejede hverken Md. Preislers Skønhed, Intelligens
eller andre fastholdende Egenskaber, saa der gik ikke lang Tid,
før han forlod hende oppe i Sverige, hvor hun en Tid maa have
flakket rundt, indtil hun i Efteraaret 1792 i den yderste Nød kom
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tilbage til København, hvor hun tre Aar efter indgav følgende An
dragende*) :

Allernaadigste Konge og Herre!
Deres Majestæt vilde naadigst verdiges at tillade, at en Ulyk
kelig i den dybeste Underdanighed nærmer sig Thronen for al
søge den andensteds uopnaaelige Hielp. Blendet af glimrende
Løfters falske Giands, ledsaget af idelig gientagne, den Tid for
mig ved en opbrusende Lidenskabs Hæftighed uimodstaaelige
Overtalelser, tog jeg i et ufornufligt Øyeblik den overilede Beslut
ning, at forlade min Post som Skuespillerinde ved det Kgl. Theater tillige med Fædrelandet, for paa el andel Sted at nyde den
Lykke, som jeg troede her ey at kunde naae; snart, men dog alt
for seent, gjorde jeg den for giig skrækkelige Opdagelse af mine
smigrende Forhaabningers Ugunst, da jeg med et saae mig forladt
og hielpeløs i et fremmed Land; jeg vendte tilbage, og tre lange,
kummerfulde Aar med den sørgelige Udsigt til mange paafølgende,
og nu for sildig Anger blev mit Fejltrins naturlige Straf; ethvert
Skridt, jeg hidtil har søgt at giøre til mine Kaars Bedring, har
været forgieves, jeg vover da det sidste, det eneste, som er tilbage,
det, al nedkaste mig for Thronen og nest i allerdybeste Underda
nighed der at have bedet om naadigst Tilgivelse for at have overtraadt min Pligt ved i Overilelse at have forladt saa God en Herres
Tieneste, vover jeg endnu at anraabe Deres Majestets Mildhed at
føye til denne Naade den, at mig maatte forundes den Lykke at
nyde Elevs Gage ved det Kgl. Theater imod derfor at forbindes
til at forrette, hvad den Kgl. Direction for Skuespillene maatte
finde mig duelig til.
Landsfaderens ømme Hierte vil ikke kunde taale den 1 anke
at see en uerfaren ved Overtalelse og Lidenskabers Kraft bedragen
Piges Forseelse at blive hende en evig uudtømmelig Kilde til
grændseløs Elendighed, dette Haab og Tillid til Deres Majestæts
Mildhed er det eneste, som endnu opholder min undertrykte Siel
fra ganske at forsage.

Kbhvn 14 Julii 1795.
Allerunderdanigst
Maria Fredelund.
*) Rigsarkivet.
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Direktionen har imidlertid med den rette Taktfølelse ment,
at man ikke kunde forlange, at Md. Preisler skulde tjene sammen
med Mandens Elskerinde, hvis det var hende imod, og for at det
ikke skulde provocere hende i særlig Grad, forlangte den, inden
Ansøgningen gik til Kongen, at Jfr. Fredelund skulde skaffe Erklæ
ring fra samtlige sine tidligere kvindelige Kammerater, at de
intet havde imod at arbejde sammen med hende. Jomfruen sendte
da Aktricerne følgende Skrivelse*):
Pro Memorial

Det ærede Skuespiller Selskab vilde behagelig undskylde,
at jeg falder det besværligt med følgende mit Andragende. Min
allerunderdanigst indgivne Ansøgning om igien at blive antaget
ved den Kgl. Skueplads, har den Kgl. Direction for Skuepladsen
af Opmærksomhed mod sine Undergivne, troet det nødvendigt,
inden den forestillede bemeldte Ansøgning for hans Majestæt, at
vide sig forsikkret, at Selskabet i Almindelighed ikke havde noget
imod min Antagelse. I denne Anledning er det, jeg ydmygst ud
beder mig den Godhed at de, som ønske mit Vel for fremtiden,
ville paategne Deres Tilstaaelse — hvilket jeg med den fuldkom
neste Taknemlighed ikke allene vil modtage, men skiønsom be
standig erkiende deres Godhed.

Kiøbenhavn, d. 2. Sept. 1795.

Maria Fredelund.
Under denne Skrivelse har samtlige Skuespillerinder sat
deres Samtykke. Rørende og betegnende er det for Md. Preislers
gode Hjerte at se, hvorledes hun — som Nr. 2 — med sine klun
tede og ubehjælpsomme Bogstaver har skrevet:
Jeg har heller ikke imod hende og vil ønske hende lyckelig.
M. C. Preisler.«

Det hjalp imidlertid ikke Jfr. Fredelund. Kongen (o: Kron
prins Frederik) resolverede, da han hørte, at hun var rømt med
Preisler:
*) Rigsarkivet.
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»Paa Grund heraf, og da Hun desuden ikke er nødvendig for
Theatret, har Direktionen ikke at tilstede hende den omsøgte
Tilladelse at viise sig igien paa Theatret.«
I hvilken Forfatning havde Preisler saa efterladt sin Hustru,
soin saa kærligt kunde tilgive sin Medbejlerske? Gælden var
bundløs; alene paa det kgl. Thealer skyldtes for hver 1246 Rd. 54
Sk., og for begge Parter hæftede de gensidigt. Hvad der er skyldt
bort udenfor, ved man ikke, men underligt er det saa ikke, at hun.
skuflet og bedraget, begynder at leve et letsindigt Liv. Hun maatte
give sig hen i Nuet for at glemme at tænke paa For- og Fremtid.
Dog har hun til det sidste bevaret sin glimrende Evne til at
spille Komedie, indtil en ny Krænkelse, da man gav Md. Rosing
Rollen som Sigbrit i »Dyveke , skønt den var tiltænkt hende,
ogsaa hæmmede hende i hendes kunstneriske Stræben. Naturligvis
var det hende en Oprejsning, at P. A. Heiberg drog i Leding for
hende, saa der udspandt sig en hel »Dyvekefejde« mellem ham
og M. C. Bruun, men denne Fejde gled snart fra Stridens Udgangs
punkt over til personligt Skænderi.
At hun ogsaa har bevaret sit lette Sind til det sidste, ved vi
af Overskous morsomme Historie fra hendes sidste Fødselsdag*;.
Hun var da saa fattig, at hun.ikke ejede en Theske til at røre rundt
i sin Kaffe med, men maatte gøre det med Fingrene. Paa hendes
Fødselsdag d. 19. Decbr. blev Skuespiller Saabye og tre af Kam
meraterne enige om at besøge hende efter Forestillingen (hun
boede da paa Kongens Nytorv) og lade, som om de vilde spise
til Aften hos hende, for at se, hvad hun vilde gøre. Til deres
store Forbavselse bad hun dem blot vente, til hun fik Bordet i
Orden. Hun beværtede dem da nydeligt; men da de skulde gaa,
manglede deres Overtøj; det havde hun pantsat til sin »Livjøde«,
som endnu var til Stede for Indløsningens Skyld. Hun mente,
at de maatte vide, at de, naar de bød sig til Fest hos hende, selv
maatte betale Gildet. Og de havde da ogsaa Humør nok til at
gøre det.
Den 29. Maj 1797 døde hun. Hvorledes hendes sidste Tid har
været, ses let af nedenstaaende — hidtil ukendte — allerunder
danigste Forestilling*):
*) Overskou III, S. 685 ff.
**) Rigsarkivet.
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»Directionen for Skuepladsen har ofte været nødsaget til at
give afdøde Skuespillerinde Mdme Preisler Forskud af Theater
kassen paa det, at hun for med Anstændighed at kunde vise sig
paa Skuepladsen ikke skulde mangle det allernødvendigste.
Denne Gieid er Tiid efter anden voxet og beløher sig nu
efter vedlagte
Beviis Nr. 1 250 Rd.
2 134
3
40
Tilsammen:

424 Rd.

En Maaned før hendes Død tog hun efter Directionens For
anstaltning i Huuset til Glarmester Barklay, hvor hun for 200 Rd.
aarlig skulde nyde Værelser, Reenlighed, Mad og Drikke, imod at
Directionen indestod for den accordeerte Summa, da dens Hensigt
og Haab var, at hun paa denne Maade skulde qvartaliter afbetale
noget paa den Gieid, hun til Theatercassen var skyldig.
Da dette var ugiørligt af Hendes ringe og yderst ubetydelige
Efterladenskab at betale hendes Vert eller at udreede det nødven
dige til hendes Begravelse, saa har Directionen seet sig nødsaget
til at besørge saadant og har efter hendes Død maattet udbetale
følgende, nemlig:
Til Glarmester Barklay for Logie, Mad og
Drikke for en Maaned efter Qvittering
50 Rd.
For medgaaede Omkostninger til hendes Begra
velse, hvilken Oversætter H. Thoroup paa
tog sig at besørge
92 Rd. 1 M. 141/2
tilsammen 566 Rd. 1 M.

Da hun har 300 Dalers Gage endnu, bliver Tabet for Theatret jo ikke saa stort.«
Kongen, der Gang paa Gang har eftergivet hende Gæld, be
vilger ogsaa dette.
Oehlenschldger fortæller i sine Erindringer*): »Jeg mindes
heel vel en varm Sommerdag, da jeg med en stor Mængde Men
nesker trængte mig op i en Stue, — jeg troer paa Hjørnet af Kloster
stræde, — hvor Md. Preisler laae Lig, og hvor Captain Egede, en
*) I, S. 115.
Bokkenheuseii : Kgl. Maj. Acteurs.
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smuk, middelaldrende Søofficer, stod tankefuld i en Krog i Vin
duet.«
Hun har — den store, ulykkelige Kvinde, hun var — altsaa
haft Beundrere til det sidste, selv om hun var svigtet af den, der
burde have holdt hende oppe!
- Efter sit uheldige Eventyr med Jfr. Fredelund, der —
om man kan tro Overskou — endelig havnede i Ægteskab, for
svinder Preisler for os en Tid, indtil han, efter at han har faaet
sin Kones Død at vide, atter lader høre fra sig fra Neu Strelitz i
følgende Breve til P. A. Heiberg*):

Neu Strelitz 7 April 1798.
Kiereste, Beste Heyberg!
Du falder vist i største Forundring over at se Brev fra mig,
Beste Ven, og troe for alting ikke, at Interessen er den vigtigste
Drivfier til denne Skrivelse. Min gode Datter skulde være mit
Vidne, hvor ofte jeg har talt om Dig, dersom Du saa hende! . . .
Underligt gaaer det til i denne Verden og forunderlige ere Skiebnens Veye! Her maatte jeg hen, efter saa mange sørgefulde Maaneders Forløb. Gud veed, aldrig havde mit eget Jeg forsi yldt,
hvad der hændtes mig! Erindringen om hiine Ulykkens Dage
krænker, de er forbi. — ... Nu bedste Ven og Broder tør jeg frit
aabne mit Hierte for dig. Min Søsters Søn Carl Ludvig**) skrev
til mig med forrige Post, at min gode Moder havde gjordt den
Aftale med dig, at jeg igiennem dig skulde faae al fornøden Efter
retning. Du veed altsaa den hele Sag, og vær overbeviist om, at
jeg sætter mit fulde Tilliid til Dig. — Arbeid for mig, du skal
aldrig fortryde det. Nu, da min første Koene er død, — skulde
jeg da icke længes efter at henleve mine øvrige Dage i min Fødebye? — Bruger du Attester om Fliid og Opførsel, — dem skaffer
jeg dig i Hobetall. Og — den Tanke og oprigtige Villie at tilfreds
stille nogenlunde mine Creditorer med Tiden, haaber jeg vidst vil
fremme mit inderlige Ønske . . . .«
*) Originalerne paa Univ. Bibi. — Offentliggjorte i Birket Smiths:
Til Belysn, af litt. Pers, og Fh. i d. 18. Aarh. og Beg. af det 19.
**) Søn af Agent Zinn.
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Af et Brev fra 14. April 1798, ligeledes til Heiberg, skal her
citeres:

Hvad mine Creditorers Antall og deres Fordringers Størrelse
angaar, da er det mig ikke mugligt at angive samme; men enhver
vilde ventelig ved Indkaldelse melde sig ... . Men til det fornem
meste af dine Venskabelige Raad, at gaae til Theat ret igien! O,
dersom Kongen vilde have den Naade for mig, at lade mig træde
ind i mine forrige Vilkaar. — saa kunde mine Greditorer aldrig
ønske sig bedre Leylighed for i det mindste at komme til en Deel
af deres Tilgodehavende .... Det er netop 6 Aar siden i Dag —
d. 14. April, — da jeg forloed Kiøbenhavn*), og i saa lang Tiid
forandres meget i det formelle. Maaske havde du da den Godhed,
ifald det er nødvendigt, at jeg med egen Haand skriver Ansøg
ningen, at sende mig et lidet Udkast, for ikke at begaae nogen
Feil. Opnaaer jeg mit ivrige Ønske i Henseende til Kongens Naade,
saa vil en Debut viise, om jeg tør giøre Paastand paa Publici
Yndest. Jeg kand ikke nægte, at jeg jo føler mig stærk til at op
fylde en Skuespillers Hovedpligter .... For min Opførsel saavel
som for den strengeste Øconomie, Beste Heyberg, kan du paa
mine Vegne sikkert hævde. De mange, tildeels meget haarde
Skiebner, jeg især i min Fraværelses Første Aar, har maattet friste,
have knækked mit Moed saa temmelig, og jeg kiender, Gud skee
evig Tak, nu i sin fulde Styrke den tarvelige, huuslige Lyksalighed
i en snever Kreds ved siden af en Kone, der ikke har den førstes
Aand, men som ikke savner En af de Dyder, der ziire en god
Husmoder!«**!
Det blev imidlertid ikke til noget denne Gang med at komme
hjem, men i Begyndelsen af Pakken af det kgl. Theaters Arkiv
fra Aaret 1800 findes nedenstaaende udaterede Brev fra Preisler
til Kongen***):
»Rygtet siger, at det Kgl. Theater trænger til en god Musi
calsk Souffleur, og da jeg tør vove at paastaae, at besidde det til
*) Han kan altsaa næppe have været en kort Tid hjemme før, som
Overskou siger.
**) Frederikke Vilhelmine Caroline Reimann, f 1821, 48 Aar gi.
***) Rigsarkivet.
6*
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denne Post fornødne Talent, saa bønfalder jeg allerunderdanigst
om Allernaadigst Ansættelse, naar der skulde foretages nogen For
andring i denne Henseende. Theatrets Medlemmer skal kunne be
vidne, at jeg i fordums Tiid, da jeg var saa lykkelig at være enga
geret ofte til en hvers Fornøyelse og Nytte hjalp, hvor Souffleu
rens Hielp egentlig behøvedes, uden at skade Illusionen. Nu er
jeg her, allernaadigste Konge, med Kone og tvende smaae Børn,
jeg sukker efter Arbeide, med et, ved mange Gienvordigheder
styrket alvorligt Forsæt at gavne, hvor jeg kan; og Deres kgl.
Mayestæts høye Naade Alleene kan sætte mig i Stand til ved Fliid
og Virksomhed at opfylde en Undersaats Pligter, at godtgiøre
Brøder og at opreise forrige Feil, som eet paa det ømmeste
krænket Gemyt havde forledl mig til at begaae.
Jeg underkaster mig Deres Kgl. Mayestets Allerhøyeste Be
slutning i dybeste Underdanighed.

Allerunderdanigst
Joachim Daniel Preisler.«

Det fremgaar desværre ikke af denne Skrivelse, hvem det er,
der paa det ømmeste har krænket hans Gemyt, men Direktionen
huskede godt hans Opførsel og indstillede, at han ikke blev Sufflør:
»fordi vi frygte, efter den Kendskab, vi have om Hr. Preislers
Ustadighed og uroelige Hoved, at hans Ansættelse ved Theatret
vilde forvolde Ulemper og give Anledning til Stridigheder, smaa
Cabaler og den Uenighed, som saa let indsniger sig i et SkuespillerSelskab«. Kongen afslaar da Begæringen. Men Preisler er utrætte
lig. I samme Aars Pakke finder vi:
»Til Kongen!
En Undersaat flyer til sin Konge, og Naaden findes ikke uden
ved Thronen!
I Aaret 1792 nødte Ulykken mig at forlade min Post ved
Skuespillet, ja, Mangel bragte mig endog saa vidt, at jeg ikke
kunde aflevere den mig betroede Theater-Musik i den Orden, jeg
modtog den. Allernaadigste Konge, det er mugligt, at et faldent
Menneske kan reise sig, naar Monarken allernaadigst forunder det
Allerhøyeste Pardon. Og herom bønfalder jeg i allerdybeste Un
derdanighed!
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Jeg har Kone og tvende smaae Børn, som sukke efter Hiælp
og Understøttelse, og som uskyldig maae lide Nød, dersom Deres
Kongelige Majestæts Retfærdighed mod Faderen vilde unddrage
dem alt Haab om Hielp.
Den Kgl. Direction for Skuespillene har ladet bekientgiøre
Vacancen af Soufleur-tjenesten med 250 Rdl. aarlig Løn. Kunde
jeg blive saa lykkelig ved Allerhøyeste Naade at naae denne Post,
saa vilde jeg forpligte mig til aarlig at afbetale 50 Rdl. til Aller
underdanigst Erstatning for det manglende i Musikarchivet, og en
utrættet Iver i Henseende til min Tienestes Iagttagelse og mine
Pligters Opfyldelse skulde vidne om den allerunderdanigste Erkiendtlighed, jeg skylder Kongen, min Allernaadigste Landsfader!
Tilgivelse og Naade, Stoere Konge! Lad Monarchens Ædelmodig
hed derved fremme et Menneskes Vel, som stræber at oprette det
Forsømte, som søeger at naae den Vey, hvorpaa han kan i Tidens
Længde viise sig som den troe Undersaat, som den, der angrer sine
Feyl og ønsker at godtgiøre dem.

Kiøbenhavn, d. 4. Sept. 1800.
Allerunderdanigst
Joachim Daniel Preisler
fh. kngl. Skuespiller.«

Saa megen Underdanighed blødgør endogsaa Direktionen, der
indstiller ham til Benaadning og til Sufflørstillingen og foreslaar, at
Kongen ogsaa skal befri Preisler for Erstatningsansvaret for de bort
komne Noder, da saadan Erstatning vil overstige hans Evner og
paa nye fordybe ham i Gieid«. Den slutter: »Letsindighed og et
ulykkeligt Ægteskab have nok meer end nogen anden Ting anlediget de Forseelser, for hvilke Supplicanten beder om allernaadigst Tilgivelse; som Skuespiller har han i sin Tid været flittig
og paapasselig, og hans Opførsel upaaklagelig.«
Den 31. Oktober 1800 bcnaadede Kongen Preisler og ansatte
ham som Sufflør; men mere end et Aar blev han der ikke, saa
blev han blind og fik Afsked med Pension.
Først d. 2. April 1809 sluttede han sit sørgelige Liv, hvis
Begyndelse havde lovet saa rigt, og hvis Forspildelse mest skyld
tes hans egne Fejl og komplette Mangel paa Karakter.

V.

BLAATAARN.
t det ikke altid var Skuespillerinder eller af dem forledede Skue
spillere, der havde Konflikter, ser man først af Affæren med
Elsbergs Drukkenskab, men et Par Eksempler har vi endnu herpaa
i nogle Tilfælde, som paa een Gang er sørgelige og komiske. Den
første Sag drejer sig om »En Disput mellem en Kammerjunker og
en Akteur« i Aaret 1780*). Den udmærkede Skuespiller Gielstrup
havde debuteret som Henrik i »Henrik og Pernille d. 10. Oktober
1777 og var en af Scenens mest uundværlige Kunstnere. Men han
var i høj Grad lunefuld og uberegnelig. Naar han paa en eller
anden Maade mente sig forurettet, stod han og mumlede paa Sce
nen, saa ingen kunde forstaa ham, han generede sine Medspil
lere og var fuldstændig ligeglad, hvad der skete.
I August 1780 indgav Kongens Kammerjunker u. Benzon en
Klage til Politimesteren over, at han en Aften Kl. 7 paa Kongens
Nytorv uden foregaaende Aarsag var blevet overfaldet bagfra og

A

*) Sagens Akter har i Uddrag været offentliggjorte af Jul. Bidstrup i
Museum 1890. Jeg har gennemgaaet dem i Rigsarkivet og har
nogle Bemærkninger at tilføje.
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slaaet med en Stok over Skuldrene og i Hovedet af en ham ube
kendt Person, som siden »viste sig at være Acteuren Gielstrup«.
I det derefter optagne Politiforhør forklarede Gielstrup, at han paa
Kongens Nytorv havde mødt en Person, som han ikke kendte, men
som senere viste sig at være en Kammerjunker. Denne gav uden
Raison Gielstrup to Rap over Armen, hvorefter G. slog igen. Man
var nu lige vidt, og der maatte hentes Vidner. Aktør Elsberg
erklærede, at han havde set, at G. havde en Disput med en Kam
merjunker, og at denne slog først, men om Slaget ramte, vidste
han ikke. Gielstrup havde senere sagt til Elsberg, at Benzon
havde talt ondt om ham et Sted, og herover var de kommet i
Disput. Hertil svarede G., at Kammerjunkeren havde gjort Nar
af ham ved en Koncert paa Giethuset. Hans Kone havde set
Benzon gaa adskillige Gange rundt om ham i Parterret, set ham
under Øjnene, holdt en Hat oven over ham bagfra og gjort andre
»Faxer« med ham. Kammerjunker Bourke, som den Aften havde
været sammen med Benzon, havde intet set, men kun hørt, at Ven
nen havde sagt: »Md. Giels trup ser ret godt ud i Aften.« Gielstrup
fastholdt, at Benzon havde slaaet først, men Vidnet Student Darre
mente at have set det omvendte.
Desværre havde Gielstrup jo ved disse Forklaringer og ved
sin Erklæring til Elsberg fuldstændig rokket sin Forklaring i det
første Forhør. Derfor blev Sagen alvorlig.
Kongens Kammerjunker Peter Ulrik Frederik v. Benzon »implorerer« derpaa allerunderdanigst til Hs. Majestæt, at kgl. Maje
stæts Acteur Gielstrup vedbørligen maa blive straffet for den mod
ham udøvede skammelige og voldsomme Adfærd: »Paa den beskiemmeligste Maade mishandlet og forhaanet nedkaster jeg mig
for Ds. Maj’s Fødder for allerunderdanigst at implorere om Be
skyttelse og Ret mod en Voldsmand, af hvilken jeg uskyldig er
bleven tilføjet den groveste af alle Fornærmelser«. Mindre kan
ikke gøre det! Kammerjunkeren er blevet overfaldet af et Men
neske, han ikke kender og aldrig har fornærmet. Da han vendte
sig mod Fornærmeren og spurgte ham, hvem han var, svarede
han med nye Slag. Han troede, det var en Mand, der havde mistet
sin Forstand. Det er — i Parenthes bemærket — underligt, at
Benzon, der dog har kendt Md. Gielstrup fra Scenen, ikke skulde
have kendt hendes Mand, der optraadte meget hyppigt, saa meget
mere som han kendte hans Kammerat, Elsberg; thi til ham vendte
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han sig og fik Navnet at vide. At samme Elsberg i Forhøret har
turdet paastaa, at B. slog først, kan komme af det store Tilløb af
Mennesker; men Student Darre har set rigtigt! Derfor et det
tilstrækkeligt bevist, at Gielstrup offentlig og med koldt Blod har
overfaldet ham.
Nu faar Generalprokurør Bang Sagen til Erklæring, og han
slaar stærkt paa Tromme: »Dette Faktum er efter Loven en kva
lificeret Vold; ukvalificeret havde det været, om saadan Gierning
var passeret mellem Folk af ringe Stand som Arbeids- eller Vogn
mands-Karle, Kudske, Kiældermænd, Haandværkerbourser og den
ringeste Klasse af Indvaanere og Borgere i Kiøbenhavn, som imel
lem deres Jævnlige og i deres Lag kunde have havt lige god Exi
stimation som tilforn og være lige brav Karl for det, og der kunde
Straffen dicteres til 3 Gange 40 Lod Sølv . . .« Men >naar der maa
tages Hensyn til den Persons Qvalité, som her er den lidende, da
bliver det qvalificeret Vold. Saaledes havde det været, hvis det
var en anden Kammerjunker, der havde slaaet v. Benzon, men
værre og mere kvalificeret endnu bliver det, naar en Acteur
bruger Vold mod en af Kongens Cavallerer; thi han betager ham
derved for altid den Existimation, som Kammerjunkeren mellem
sine Ligemænd, de andre Hofcavallerer, har kunnet og turdet
prætendere, og som Lovene og ingen Magt kan give ham; thi
efter den almindelige vedtagne Maade at tænke paa iblandt Folk
over den almindelige Stand kan saadanne Stokkeprygl ikke afvidskes uden med Blod, og det er just denne Afvidskningsmaade,
Lovene forbyder, saa den vedtagne Tænke- og Handlemaade
choquerer her Lovene; og omendskiøndt Kongens Visdom og
Magt hindrer her Executioner af denne almindelige Tænke- og
Handlemaade i saadan Begivenhed, og beskytter den, som følger
Anordningen i dette Tilfælde taber sin Existimation hos sine Lige
mænd og alle Tider bliver anset med en Slags ringe Agtelse.«
Med andre Ord, den brave Generalprokurør erklærer, at selv
om Dueller ikke var forbudte, kunde Benzon alligevel ingen Op
rejsning faa; thi — det er Kærnen i hans og sikkert i hele Sam
tidens Tankegang, — en Akteur er ikke »satisfactions-fåhig«, saa
ringe er denne Klasses Anseelse, at det vilde plette en Kammer
junkers Ære yderligere, om han indlod sig i Duel med en slig
Person, ja han tilføjer en Beklagelse af, at Benzon ikke har haft
sin Kaarde paa; thi da havde selv Gielstrups Arvinger været ube-
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rettigede til at fordre Satisfaktion, om han havde hugget ham ned
paa Stedet! Prokurøren indstiller derfor Gielstrup til at »straffes
korporlig og have sin Plads som Acteur forbrudt«. Mulig vilde
Rasphuset i nogle Aar være passende. Thi, da G. har skilt Kam
merjunkeren ved hans Existimation blandt Ligemænd, bør han
ogsaa miste sin blandt sine Lige. Men er denne Straf ikke »eclatant« nok. kunde »den at staa tre Dage i Gabestokken og derefter
at forevises i Byen« være passelig, da han, »som haanligen har
Iracteret en anden, selv bør haanligen behandles«.
Det er ganske karakteristisk for hine Dages Retsforhandling, at
man straks efter et Politiforhør og nogle Vidneførsler, der dog
staar ret skarpt imod hinanden, selv i en Sag, der kan faa et
for den ene Part saa alvorligt Udfald, ikke tænker paa at under
søge Sagen nøjere og faa Sandheden frem. Da den ene af Par
terne er Aktør, saa lades en slig foragtelig Persons Vidnesbyrd ude
af Betragtning. Om han er først fornærmet eller ikke, kommer
ikke Sagen ved, at en anden Aktørs Forklaring paa et væsentligt
Punkt støtter Kammeratens Udsagn, er ligegyldigt, selv om den
bestyrkes ved, at samme Vidneudsagn paa et andet Punkt gaar
den anklagede imod. Klageren er Kammerjunker, hans og hans
Kammerats Udsagn støttes af en tilfældig tilstedeværende Students
Vidnesbyrd. At denne unge Mand lige saa godt paa Grund af
Menneskemængden kan tage fejl som Elsberg, tages ej heller i Be
tragtning. Man gaar ud fra Kongens Kavallers Erklæring. »En
Acteur imod en Cavalier!« det er Omkvædet.
Saa kommer Kongens Svar: »Acteur Gielstrup, som saa ublue
og fræk har angrebet den, der ei var hans Ligemand, og paa en
skammelig Maade begegnet vor Kammerjunker v. Benzon, skal
for denne Mishandling have sin Bestalling forbrudt og hensættes
6 Maaneder i Blaataarn, uden der at maatte besøges af nogen
anden end hans Kone; dog, da en haardere Straf vel kunde efter
Omstændighederne erholdes, ville vi ikke ved denne Resolution
have forment den forurettede Kammerjunker v. Benzon at søge,
om han saa heller vil, sin Ret ved Loven.«
Dermed skulde man tro, at Gielstrup var knust og aldeles rui
neret af sin Jacob v. Thyboe af en Modstander. Men til vor store
Forbavselse ser vi, at Gielstrup allerede i December, efter at denne
Resolution er falden i Oktober, paa ny udnævnes til kgl. Aktør*).
*) Dette har Bidstrup ikke bemærket.
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Da det kgl. Theaters Arkiv jo desværre brændte med Slottet, kan
vi kun selv deraf slutte eet af to. Enten har Gielslrup formaact
at overbevise Kongen om sin Modparts Uret og er derfor blevet
benaadet, eller, sandsynligere, har Theatrets Direktion overbevist
Hs. Majestæt om, at Gielstrup var mere uundværlig i sin Stilling
end v. Benzon i sin, og efter kort Tids Fængselsophold er han da
blevet løsladt og atter indsat i sine Rettigheder.
Overskou har slet ikke kendt noget til hele denne Sag. Han
siger, at Gielstrup i et Anfald af ondt Lune over en indbildt Til
sidesættelse ved forrige Sæsons Slutning havde begæret og faaet
sin Afsked, men det havde ikke andre Følger end denne ene, for
ham ubehagelige, at han paa ny maatte søge om fast Ansættelse,
hvilken han ogsaa i Februar opnaaede. At Peter Hansen i sin
Theaterhistorie lige aftrykker Overskous Ord uden at undersøge
Sagen nærmere, er mindre mærkeligt, da det jo sker Gang paa
Gang.
Mærkeligt nok er Gielstrups Navn 18 Aar senere, da Forhol
dene paa Theatret var ganske anderledes, indirekte indblandet i en
ny Affære, der for Gerningsmanden medfører en Blaataarns-Straf.
Det var i 1798, da Thomas Thaarup, der efter samtidiges Erklæ
ring havde saa ringe en Evne til at behandle og omgaas sine
Skuespillere, var Direktør. Hovedpersonen i denne Affære var
den udmærkede Kunstner H. C. Knudsen, der havde debuteret
1786 som Oldfux i »Den Stundesløse«. At ogsaa han hørte til de
urolige Hoveder, der for op som en Løve og faldt ned som et
Lam, ser vi af Ahlefeldts Indberetning til Kongen af 14. April
1793*), at saavel han som Frydendahl (se ovf.) har begæret Af
sked, hvis de ikke fik højere Løn. Han hævder, at han efter sin
Anciennitet burde have 450 Rdl., men kun har 300. Han foreslaar, at han, der er sunket i en Gæld paa 1000 Rdl., som Erstat
ning maa faa en Benefice; desuden vil han have 700 Rdl. i Løn
for at stilles lige med sine samtidige. Faar han ikke det, begærer
han Afsked, idet han »overgiver sin Skæbne i Guds og en høj
Velgørers Haand«. Han faar Afsked, men maa hurtigt have op
daget, at han ikke turde lade sin Skæbne alene staa i Guds Haand;
og Velgørerens maa jo ogsaa have svigtet ham, thi 14 Dage efter
beder han om godt Vejr og ansættes paa ny paa de gamle Vilkaar.
*) Rigsarkivet.
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Hvis hans Udtryk i den forrige Ansøgning har saaret, paaberaaber
han sig sin »Ubevanthed i at skrive«. Han mener dog stadig at
have 150 Rdl. til Gode. IL Maj fornyer han denne Ansøgning
med den underlige Motivering, at »hans Familie efter hans Kones
Alder at dømme endnu kan voxe«. Der foreligger intet Svar
herpaa fra Kongen, men af Theatrets Regnskaber i Rigsarkivet
ses det, at han paa ny er ansat med Gage af 500 Rdl., fra 1ste Maj
at regne.
Nu holder han sig i Ro i fem Aar. Men den 12. Oktober
1798 optræder Skuespiller Gielstrup efter to Aars Sygdom paa ny
i Bærhids Rolle i »De to Gerrige«*)- Det gaar godt indtil sidste
Akt, da Direktionen pludselig opdager, at Musikken hører op,
og Skuespiller Knudsen, der hidtil har holdt noget paa Ryggen,
strækker en Lavrbærkrans over Gielstrups Hoved, medens Pub
likum raaber: »Bravo, Gielstrup, bravo, Knudsen!« Den hele
Scene varer 5 å 6 Minutter, saa spilles der videre. Direktionen
tilkendegiver straks samme Aften Knudsen sit Mishag, fordi han
indblander en fremmed Handling. Næste Morgen kommer Knud
sen til Kammerherre Waltersdorff og beder om Forladelse, fordi
han har ladet sig henrive af sine Følelser og sin Agt for Gielstrups
Talent. Waltersdorff svarer, at han nok kan tilgive ham, men
Direktionen maa tilkendegive sit Mishag herover. Imidlertid for
langer Kronprins Frederik, der ikke har været til Stede men af
Hofmænd har ladet sig underrette om Aktørens og Publikums
utilbørlige Handlemaade, en Indberetning, og Direktionen maa
anstille en Undersøgelse, hvorved det viser sig, at Knudsen er ene
om Skylden; han har ikke talt til nogen om Sagen, kun bedt
Syngemester Schall holde inde med Musikken et Øjeblik. Som
Grund angiver han den virkelig smukke, at han, der i Gielstrups
Sygdomsforfald har gjort Lykke i Bærhids Rolle, nu gerne vil
vinde Gielstrups gamle Venner i Parterret tilbage for ham. — Men
han er blevet pirrelig over al denne Staahej, hvori han. ser en ny
Chicane fra Thaarups Side (dog sikkert med Urette), og denne
hans Pirrelighed giver sig snart Udslag.
Da Gielstrup erklærer, at hans Helbred ikke tillader ham
endnu at optræde to Aftener i Træk, bliver det bestemt, at
Knudsen skal beholde hans Rolle den 23. Okt. i Skuespillet »De
*) Alle Akterne hertil findes i Rigsarkivet.
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seks Retter«. og Thaarup sender ham derfor en Tilsigelse, som
han mod Sædvane — for Hurtigheds Skyld — underskriver alene
med sit eget Navn, ikke med »Direktionen . Paa Prøven d. 19.
beder Knudsen, om han maa gaa bort for at bede Waltersdorff
om speciel Ordre til at spille Rollen. Hertil svarer Thaarup, at
det ikke behøves; thi han er administrerende Direktør og befaler
ham herved at spille Rollen. Knudsen svarer, at han behøver kun
at lystre Ordrer fra den samlede Direktion, og derpaa overvæl
der han — efter Thaarups Fremstilling — denne med Grovheder
og Uforskammetheder. Næste Dag klager Thaarup over Knudsen
til Direktionen, og næppe er denne Klage oplæst, før der ind
træffer en Klage fra Knudsen over Thaarup, hvori han paastaar,
at Th. har tiltalt ham i de græsseligste Udtryk, noget, Th. straks
benægter at have gjort, da han finder Udtrykkene saa pøbelagtige,
at han overhovedet ikke har kunnet bruge dem; men Knudsen
tilstaar selv i sin Klage, at han har gjort sig skyldig i Ulydighed
og Insubordination; thi han har slaaet i Bordet overfor Thaarup,
saa at han af Vanvare ramte sin egen Hat, i hvilken der gik Hul.
Nu forlanger han, at Thaarup, der har bragt ham i denne Affekt,
skal erstatte ham Hatten. Direktionen bliver rasende herover og
vil helst sætte ham i Blaataarn, men da Arrestforvareren der
ikke har nogen Instruks til at modtage Skuespillere uden efter
Dom eller kongelig Ordre, indstilles Sagen til Kongen, og han for
langer den undersøgt. Af Knudsens Indlæg i denne Sag skal vi
citere det mest karakteristiske:

»Da Hs. Maj. Kongen udnævnte Hr. Thaarup til Directeur
for Skuespillerne, har Hans Majestædt vist ikke befalet Hr. Dir.
Th. at være grov mod en Kunstner, hvis Fliid og Thaient og Op
førsel bestandig har og skal blive foreenet saa længe som Hs.
Maj. vil unde mig mit Levebrød paa denne kummerlige Bane til
at erhverve mine Foresattes Agtelse og Yndest«. Herefter følger
en Fremstilling af, hvorledes han »for sin Roligheds Skyld
»beder om en skriftlig Direktionsordre, og det hele udvikler
sig som ovenfor fortalt, Knudsen nægter »for Theatrets Rolig
heds Skyld, sin Ære og sit Hælbred« at spille. Da bliver Th.
rasende og befaler ham »at holde sin Brændeviins-Kiæft«; op
hidset ved dette Udtryk slaar Kn. i Bordet, saa der gaar Hul i den
nye Hat. Han ender med at bede, om han maa blive straffet, hvis
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han har forset sig, men Th. bør betale en ny Hat og for Frem
tiden forholde sig rolig og høflig.« — Da det trækker lidt ud med
Afgørelsen, indsender Kn. et nyt Indlæg, hvori han erklærer, at
denne Sag er ved at lægge ham i Graven. Han tilbyder, at alt
skal være glemt, om Thaarup vil indrømme, at han har handlet i
Overilelse; han skal saa slippe for at betale Hatten (!); men nu
har den stakkels Kn. lidt saa meget, at »maaske kan en Kone
snart savne sin Mand og Børn deres Fader«. — I sin næste Skri
velse beder han om sin Dom. Han plages idelig, ingen Medika
menter kan gøre deres Virkning, han lider bestandig af Feber,
Hovedpine og Sting i venstre Side. —
Endelig, den 6. November, indtræffer Kongens Afgørelse:
»Hs. Maj. har med Mishag erfaret Skuespiller Knudsens Adfærd
mod Directeur Thaarup og ved at bekranse Gielstrup uden Til
ladelse. Han skal derfor udholde fire Dages Fængsel i Blaataarn
og gøre Directeuren Afbigt«.
Undskyldningen fra Knudsens Side affattes samme Dag og
lyder:
»Jeg lilsiaar herved at have forseet mig i ikke at erkiende Hr.
Direkteur Thaarups Ordre som heele Directionens ved ham givne
Ordre og altsaa som den, jeg burde adlyde, dernæst at have til
sidesat den udvortes Ærbødighed, jeg skyldede min nærmeste
Foresatte, Hr. Direkteur Thaarup, hvilken Mangel paa Ærbødig
hed jeg endog har yttret ved en Adfærd, jeg selv erkiender uan
stændig; for denne min i Overiilelse begangne Forseelse erkiender
jeg nu at skylde Hr. Directeur Thaarup som min foresatte Øvrig
hed en Afbigt, hvilken jeg herved giør ham.«
Hertil svarer Thaarup d. 7. Novbr.:
»Hr. Knudsens personlige Fornærmelse mod mig har jeg let
ved at tilgive ham, da Hs. Maj. Kongen har overladt til mig at for
lange Afbigt eller frafalde den, saa holder jeg det for min Pligt
at skaane en Mand af Theatret for en Ydmygelse, som baade vilde
være ham og mig højst ubehagelig. Jeg frafalder altsaa aldeles
Afbigten.«
Knudsen slipper saaledes for i Personalets Overværelse at gøre
Thaarup en Undskyldning, men i fire Dage maa han i Blaataarn
angre sin Hidsighed og — - begræde Tabet af den nye Hat, som
Thaarup jo ikke kom til at betale.
Hvem der har haft Ret eller Uret i Hovedsagen her, er ikke
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let at vide, men til Knudsens Forsvar maa det dog i alt Fald an
føres, at der fra anden Side (Schwarz’s) har været fældet den
Dom over Thaarup, at hans Fornemhed og spydige Tone ikke
skaffede ham den Myndighed over Personalet, som han søgte, og
ofte bragte ham paa en spændt Fod med de andre Direktører;
endog Baggesen blev, uagtet den spøgende Eftergivenhed, han
gerne viste i Theaterforretninger, et Par Gange saa ophidset deraf,
at han, Personalet til stor Fornøjelse, »trumfede ham i Bidskhed«.
Desuden var Thaarup ikke overdrevent ivrig i sin Tjeneste, han
holdt mere af at leve paa sin Gaard Smidstrup end at have med
Theatret at gøre; derfor kendte han ikke tilstrækkeligt til sin
underordnedes Svagheder til at vide, hvorledes han bedst skulde
behandle dette »irritabile genus« uden at risikere at skabe Kon
flikter, som han paa Grund af sin medfødte Heftighed snarere
formaaede at uddybe end at udjævne.
At Knudsen ikke alene i dette Tilfælde har været meget irri
tabel, derom vidner en lille Historie om en Konflikt, han havde
med Skuespiller Oehlenschlüger omtrent ved samme Tid; vi kan
gengive den med Oehlenschlägers egne Ord*): Endnu et andet
Tilfælde indtraf, som ærgrede mig. Knudsen var en ypperlig
Skuespiller, ikke blot i det Burleske, men ogsaa i det Rørende, og
især hvor begge mødes som f. Ex. i Falsens Dragedukke, hvor
han gav den stakkels Skomager uforligneligt. Engang spillede
han Jøden i »Indtoget«, og der bildte han sig ind, at jeg — der
altid beundrede ham — som Bondedreng i Choret havde givet
ham et uforskammet Skub. Han anklagede mig for Direktionen.
— Uden iforvejen at ane det Ringeste, blev jeg en Morgen kaldt
for Inquisitionen. I en stor Sal i Generalmajor Waltersdorffs Hus
sad han selv samt Thaarup og Kierulff som Meddirekteurer, ved et
grønt Bord. Om Kierulff, Professor ved Universitetet, har jeg for
talt, at han, da jeg gik ud af Efterslægten, examinerede mig over
en heel Time i Historien, til fuldkommen Tilfredshed. Her ved
Theatret talede han aldrig til mig, og jeg ikke heller til ham. Ved
min Indtrædelse holdt Thaarup mig strax en lang Tale over min
formeente Uartighed, og forlangte, at jeg skulde bede Knudsen om
Forladelse. — Da han var færdig, svarede jeg kort: Det er ikke

*) Erindringer I, S. 126 ff.
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sandt!« — Nu begyndte han atter at holde mig en moralsk Fore
læsning, og jeg svarede igien ligesaa kort: »Det er ikke sandt!«
Directeurerne saae betænkelige paa hinanden, og Thaarup yttrede:
»Aldrig har en Skuespiller før vovet at tale til Direktionen i den
Tone.« — Nu begyndte Sagen at blive betænkelig; Taarerne kom
mig i Øinene, jeg vendte mig til Chefen og sagde: »Hvad skal jeg
svare, naar jeg veed mig fuldkommen uskyldig? En anden maa
have giort det og løiet mig paa hos Knudsen. Selv har han jo
ikke kunnet se med Ryggen, hvo der stødte ham. Jeg agter hans
Genie, vor Kunst og Skuepladsens Værdighed altfor højt til, at jeg
skulde nedlade mig til en saadan Grovhed. Men heller aldrig beder
jeg ham om Forladelse! For mig maae De kaste mig i Blaataarn
eller give mig Afsked!« — Istedet for at giøre ham vred, vandt jeg
Generalmajoren ved dette Svar, og han sagde: »»Vær De ganske
rolig, Jeg er fuldkommen overbeviist om Deres Uskyldighed.
Knudsen maa have taget feil.« — Fra dette Øieblik af kunde Waltersdorff godt lide mig. Knudsen og jeg talede slet ikke med
hinanden om denne Begivenhed, og siden, som sagt, bleve vi
Venner.
Det forekommer mig, at man i denne Affære maa se et nyt,
ret sygeligt Udslag af Knudsens øjeblikkelige Heftighed og Irrita
bilitet, idet man ikke skal være for hastig til af denne Grund at
frakende ham kammeratlige Egenskaber, fordi han straks løb til
Direktionen uden at tale med Oehlenschlåger først. Dels var
Svælget mellem en kgl. Aktør og en Korist uhyre stort, dels var
der stadig og evig Kævl mellem disse to Klasser. At Knudsen,
der muligvis før er blevet drillet bag sin Ryg, er blevet vred og i
sin Heftighed har taget fejl og troet, det var Oehlenschlåger, der
gjorde Narrestregerne, er derfor ret tilgiveligt.
Over Thaarup fælder Oehlenschlåger følgende Dom*), som,
da den er ret overensstemmende med de fleste andres, her skal
anføres: »Thaarup var meget fornem, alvorlig og hovmestererende.
Han troede, at han forstod alting ypperligt. Naar han oppe i
Foyeren havde noget at sige en af de Yngre, saa vendte han ham
sædvanlig Ryggen, knyttede Næverne, lod Pegefingeren staae hen
i Veiret, pustede først et Par Gange, derpaa fæstede han sine Øine

*) Erindringer I, 113.
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paa Madam Rosing eller Rosing, om de vare der tilstede — hvis ei,
paa en anden Ældre — for at iagttage deres Bifald eller mulige
Beundring over hans Tale, — og derpaa holdt han Talen til den,
der stod bagved, og som gierne gik bort, før han var færdig. < —
En stor Rolle kom Knudsen til at spille under Begivenhederne
i 1801. Da det rygtedes i København, at Englændernes Tog gjaldt
Danmark, kom Begejstringen for Fædrelandet ikke een men flere
Gange glimtvis til Udbrud fra Tilskuerpladsen, naar der fra Scenen
lød Ord, som kunde passe blot nogenlunde paa Situationen. »Den
altid opfindsomme og energiske« Knudsen gik da til Waltersdorff
og foreslog ham, at man i Stedet for at lade Begejstringen komme
frem spredt og lejlighedsvis, skulde gavne baade Fædrelandet og
Theatret ved at søge Anledning til patriotiske Udbrud og tillade
Folk at synge Fædrelandssange under og efter Forestillingen. Da
det rygtedes i Byen, blev Billetterne til Forestillingerne d. 26., 27.
og 28. Marts øjeblikkelig revet bort, og det blev under Knudsens
Ledelse til storslaaede Indvielser til Kampen. Kunstneren sang fra
Scenen: »Kong Christian stod ved højen Mast«, »Vi elske dig alle,
livsalige Fred« og — under særlig Jubel — Falsens: »Til Vaaben,
se, Fjenderne komme!«, »hvori han lagde en saadan Varme og
Vælde, at, som Foersom udtrykte sig: han gennemrystede og gennemrislede Folk, saa at Begejstringen for Fædrelandet sprang
dem ud af alle Porer«.*) Publikum faldt ind i Kor, forlangte dem
gentaget, jublede og raabte Leve paa Leve for Fædrelandet,
Kongen, Kronprinsen, Danmarks Krigere og Sømagt. Fra Thea
tret drog Folk hjem i Klynger, medens de sang »Knudsens Viser«,
Stemningen forplantede sig i Byen, og Begejstringen var paa det
højeste. Saa kom den ærefulde Anden April. Stoltheden over de
Danskes Tapperhed blandede sig med Vemod over Tabet af de
faldne, paa sine Steder, hvor en af de nærmeste savnedes, ogsaa
med Sorg og Nød. Da arrangerede Knudsen, »Fædrelandets fri
villige Sanger« en Forestilling d. 21. April til Indtægt for de saarede og de faldnes efterladte. Ved denne Lejlighed kom Konge
huset til Stede, og Jubelen, der før udelukkende gjaldt Fædre
landet, rettedes nu ogsaa mod den ypperlige Kunstner selv. Som
Tak for sit Arbejde blev Knudsen benaadet med Medaillen pro
ineritis, men da han ved sin senere indtræffende Benefice vilde tage
*) Overskou III, S. 762 IT.
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den paa, da han skulde frem og takke i en Epilog, forbød Direk
tionen ham det; det var ikke sømmeligt endnu i 1801, at en
Aktør bar Dekorationer, som han ærlig havde gjort sig fortjent
til. Men Knudsen var jo ikke af dem, der stak op; han gik direkte
til Kronprinsen, og han fik da Tilladelse til af sær kongeli
Naade« at bære Dekorationen, naar han paa Scenen optraadte i
civil Dragt for at fremsige en Tak eller lignende, men ikke, naar
han foretog nogensomhelst «dramatisk Aktion«.

Bokkenuevsek : Kgl. Maj. Acteurs.
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VI.

SKUESPILLERE PAA REJSE.
et var vel navnlig Rahbeks Udenlandsrejse, hvorfra han vendte
hjem med saa mange Erfaringer paa det sceniske Omraade, og
hvor han nær selv var blevet hængende hos den fortræffelige Theaterdirektør Schrøder i Hamburg eller et andet Sted i Tyskland,
der aabnede Direktionens Øje for, at det vilde være af Nytte for
Scenen, om man sendte nogle af de betydeligste Kunstnere ud i
Europa, for at de ved at besøge de store Scener i Paris, Wien,
Berlin og Hamburg derfra kunde hjembringe nye Indtryk baade
med Hensyn til den sceniske Kunst og til Teknikken. Det hændte
derfor næsten aarligt, at een eller flere Skuespillere, Dansere
eller Musici sendtes paa Langfart, og dette har ganske sikkert
været Aarsagen til den Fart og Friskhed, som netop i Slutningen
af det 18de Aarhundrede breder sig over vor Skuespilkunst. En
af de første af disse Rejser foretoges for Theatrets Regning af
Rosing, Preisler og Saabye i Aaret 1788, og der eksisterer en
»Journal over en Reise igiennem Frankrig og Tydskland i Aaret
1788«, forfattet af Preisler. Da den giver et livligt Billede af
»Skuespillere paa Rejse« i den Tid, skal vi søge af den at gøre et
saadant Uddrag, at man kan tænke sig, hvorledes Kunstnere den
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Gang færdedes i fremmede Lande. At Rejsen gik uden væsentlige
Rivninger mellem de tre Kammerater indbyrdes, maa vel lettest
forklares ved deres højst forskellige Naturel. Den lette og flag
rende Preisler, der som Bien sugede sin Honning af alle de Blom
ster, han fandt paa sin Vej, kunde næppe kollidere med den stem
ningstunge, lidt melankolske Rosing og den joviale og tørre
Saabye var i alt Fald altid Mand for ved et stille, forløsende Ord
at bringe Latteren frem, naar en Sky syntes at ville formørke
Venskabets Himmel. — Hvis man skal tage Preislers Rejsedagbog
som en Sum af de Indtryk, han som Kunstner faar af den Kunst,
han ser, faar man ringe Udbytte af Læsningen; thi dels kender
man ikke de Arbejder længer, han har set opført, dels indskrænker
han sig til en Sammenligning mellem de fremmede og vore egne
derhjemme, og han kommer næsten altid til det Resultat, at vore
alligevel er de bedste. Læser man derimod den noget vidtløftige
tobinds Beskrivelse som en almindelig Rejsebog, har den stor
kulturhistorisk Interesse.
Meget stemningsfuldt begyndes der med et Udbrud over det
smertefulde, som Savnet af huslige Glæder stedse medfører. Naar
man kender Preislers huslige Glæder«, trækker man uvilkaarlig
paa Smilebaandet. Først i Roskilde tager de Afsked med Md.
Preisler, som med et Selskab har begivet sig derhen i Forvejen.
Vi frokostede lidt og skiulte Taarer, som nu og da trængte sig
frem ....
Saa ruller de i Postvognen til Krebshuset, og alle
rede derfra sender de Breve hjem. Senere bliver Brevene til
Hustruerne sjældnere, eller de noteres i alt Fald ikke. Paa Rejsen
gennem Danmark har Preisler egentlig mest Blik for Opvartningspigen, hvor de holder Rast, og er hun smuk, er Maden altid god.
Først da de kommer ind i Tyskland, begynder Rejseeventyrene.
Fra Strassburg tager de i Stedet for Postvognen egen Befordring,
en privat Vogn, der maa have været rummelig; thi lidt udenfor
Byen ser de to Pigebørn, som er smukke, og hvoraf den ene »er
meget fyrig«. Dem tager de med op, og de kører med helt til
Paris, overnatter med dem paa Gæstgiverstederne og har det
meget gemytligt. Da de kommer til Paris, viser det sig, at de to
Damer intet har at betale deres Rejse og Fortæring med, men i
alt Fald Preisler har nok gjort sig betalt paa anden Maade under
Vejs. I Paris begyndte de straks at gaa i Theatret, Preisler be
undrer egentlig kun absolut Balletten og Theatrets Indretning og
7*
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Udstyrets Pragt, som koster Hans Allerchristeligste Majestæt en
grov Hoben Penge«. I Paris bor de i »Hotel d’Anjou, rue Dau
phine, Faubourg Saint Germain«. Her finder de Værelserne »saa
smukke, som kgl. Skuespillere med Rette kan vente dem«. Der
er »tvende chambres garnies med indmurede Spegle og indlagde
Gulve, Senge med røde Damaskes Omhæng m. m. for 6 Louis
d’Ors pr. Maaned«. Deres første Spørgsmaal ved Ankomsten var:
Er her table d’hôte?« »Ja, om Middagen!
»Og vi, som ikke
kunde taale at gaa sultne i Seng, loed hente en kold Postei hos
en Traiteur og drak en god Flaske petit Bourgogne til Madden«.
Den følgende Dag er de andre to Rosings Gæster, da det er hans
Kones Geburtsdag, og Festen celebreres paa Værelserne. Dagen
derpaa (2. Junii) skriver de til Direktionen og til deres Koner.
Men saa vil Preisler friseres, og en Frisør bliver hentet, »og af
lutter Ærgrelse over de mange vanskelige Kamme, som hidtil
havde arbeidet i mit Hoved, trak han mig saa græsselig i Haaret,
at jeg rødmede saavel af Pine som af Vrede. Omsider fik han sin
Villie frem — jeg saa mig i Speglet — det Syn glemmer jeg aldrig!
Lucas i »Bondepigen ved Hoffet« syntes at have været hans Møn
ster. Jeg erklærede rent ud, at jeg ikke gik saaledes paa Gaden,
med mindre han kunde viise mig Mage til mit Hoved — hurtig
som en Fugl sprang han ned af Trapperne, trak en fremmed Mand
efter sig op til mig — og nu maatte jeg give efter — da dennes
Frisure var en sand Pendant til min!« — Om Livet i Paris ved
Aften siger Preisler, at »ved Solens Nedgang forsvinder Ærbarhed
og viiger Pladsen for Stadens 30,000 Letfærdige, hvilke, omringede
af en utallig Ungdom, her søger en lønnende Conversation. Det
udvortes ligner i alle Maader de fornemmeste Damers Levemaade
og Paaklædning, men — kuns toe Ord behøver man at tale med
dem for med Vished at caracterisere deres Classe«. — For at faa
gode Pladser i Theatre Français maa de staa i stegende Hede og
vente fra 3—6. Der pibes og hujes og skriges i Parterret, man er
vred over en Rolles Doublering, og man taler ugenert til Aktø
rerne. Han lægger Mærke til, at alle Skuespillerne af første Klasse
er klædte i Fløjl, hvad enten de spiller Herrer eller Tjenere, det
er, for at fremmede, som ikke kender Personerne, kan se, hvad
Klasse de tilhører.
Sacibye har ikke kunnet taale det Pariser-Vand og er daarlig

101
og gnaven*). Da han er kommet sig, er de til Middag alle tre
hos Legationspræst van Hauen, hvor Patriotismus krydrer Maallidet og med Haand og Mund maa de love at spise der een
Gang om Ugen. —De oplever det Særsyn i Theatret, at Parterret,
da Kongens ældste Broder, Monsieur de Provence, efter at Skue
spillets tre første Scener er spillet, kommer ind, raaber: »Recom
mencez la pièce! Og Skuespillerne begynder straks forfra! Paa
Deklamationsskolen overværer de Øvelserne med megen Glæde,
men mest Fornøjelse har de af en Del smukke unge Piger der,
som »ved den anstændigste Munterhed forskaffer dem en lige
saa uventet som behagelig Tidsfordriv«. Da de kommer hjem,
drister de sig til i Smug at røge en Pibe, en dristig Gerning i
Paris, hvor de indlagte Gulve frotteres (o: gnides med Vox) hver
Morgen, og al Røg hades som Pest«.
Preisler beundrer Skuespillernes Præcision og Hurtighed i
Sammenligning med vores; heri ligger med andre Ord en Tilstaaelse af, at vore ikke har kunnet deres Roller. En af de sidste
Pariserdage opnaar de tre danske Kunstnere endog en Art Audiens
hos de Kongelige i Versailles, de taler dog hverken med Louis XVI
eller med Marie Antoinette, men de ser først den ene, saa den
anden, spise mutters-alene men opvartede af Masser af Tjenere.
Om Aftenen kan de ingen Vogn faa til Paris men maa lade sig
transportere i Bærestole.
Hermed slutter Dagbogens første Del med dens livligt veks
lende Billeder. Anden Del er ikke fuldt saa velskreven, idet man
trættes ved evindelige Beskrivelser af Begivenheder, som ikke er
virkelige Oplevelser.
I Fortalen indeholdes — lidt umotiveret paa dette Sted for
Resten —en Lovprisning af Schrøders Hamburgertheater i Sam
menligning med de franske og det danske. Naar han her lov
priser Schrøder, er Grunden at søge i »Mandens Grundsætninger
og Klogskab: thi den Entrepreneur, som fordømmer alle udsvæ
vende Vellyster, som straffer dem med Afskeed, som søger at
standse Cabaler i Fødslen, som er stor i at spille enhver af sine
*) Efter et Brev paa det kgl. Bibliothek til Kmhr. Warnstedt (utrykt)
er han dog glad ved sit Ophold og modtager der Meddelelse om
Gageforhøjelse og 200 Rdl.’s personligt Tilskud til Rejsen. Han
udtaler sig begejstret om de franske Kunstnere, især Vestris.

102

Skuespilleres naturlige Caracteer-Roller, og derved slukker Gnister,
som kunde blive til Luer, han fortjener sande Lovtaler! < Heraf
kan man slutte, hvad der var i Vejen herhjemme. — Men tilbage
til Rejse-Oplevelserne!
De har været i Vauxhall d’Eté, hvor der er Fyrværkeri i
Haven. I »Salonen« spadserer de saakaldte »filles < op og ned paa
Gangene i Hobetal. Entréen koster dem intet; thi Entreprenøren
her saa vel som paa de smaa Theatre uddeler hver Aften et vist
Antal Billetter i den Spekulation, at Skønheden skal opmuntre
Ungdommen til flittige Besøg. — »Den forunderligste Contrast
saae jeg ellers her. En deilig Blondine, ung og velskabt, med en
kulsort Negerinde, prægtig klæd, under Armen. Man talte meget
om disse Tvende, — og kan man vel ganske ligegyldig lade gaae
uformærket forbi, hvad som fortiener Opmærksomhed? —
Noget, Kunstnerne heller ikke er vante til her fra København,
er de offentlige Badeskibe; derfor faar de en udførlig Beskrivelse:
»Ved Port Royal ligger Badeskibe, indrettede med smaa Kamre
til een og to Personer. I ethvert af disse er Badekar af Blye,
med to Haner, af den ene løber det varme, af den anden det kolde
Vand; Entréen koster 24 Sous: det halve Skib er til Fruentim
mere, det halve til Mandfolk. <
En ganske ejendommelig Oplevelse, der i høj Grad kende
tegner Tiden, har Preisler endnu i Paris. En Kommission fra
København paalægger ham at tale med den bekendte rAffecteur,
en Mand, som paastaar at være Opfinderen af en Universal-Medicin
mod Kønssygdomme. Ingen Pariser vilde kende ham. Omsider fandt
jeg dog dette Phænomen ved Hjælp af vores gamle Friederich
(deres Kommissionær og Vejviser i Paris). — Han findes i et
Baghus, hvor han sidder i en vidtløftig Korrespondance, omringet
af en Mængde Flasker, som skal koste en Louisd or Stykket.
Manden kan være ret brav, men som Medicus kiendte han ikke
den store Bergers*) Renommée; det forringer straks hans Værd
i Preislers Øjne. I Geografien er han saa uerfaren, at han »kon
funderer Rusland med Dannemark«. Han erklærer, at han har
»sendt en stor Quantität til Norden, og omendskiønt han vidste,
at vi kom fra Kiøbenhavn, saa mente han dog, at Petersborg ikke
*) En her hjemme meget anset, men ikke i Udlandet særlig kendt
Læge.
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maatte ligge meget langt derfra.« Preislers Ærinde blev frugtesløst til Trods for al den Umage, han gjorde sig for at faa Re
cepten.
Nu gaar Rejsen til Wien. Særlig livlig er Skildringen af Sej
ladsen fra München ad Isar og Donau til Wien. Endnu medens
de er i Land, hænder der dem et muntert Rejseeventyr. De træffer
»tvende theatralske Reisekammerater, Hr Haslinger og Kone, som
skal til Linz. I deres Selskab spiser de »eingemachte og fricaserede Kyllinger«. Alle Værelserne er optagne paa eet nær, altsaa
maa de »den nye Ordens-Broder og -Søster inclusive« logere
under eet. Og her hviler de alle fem i fire forskellige Senge meget
sødt under den hellige Johannes’ Beskyttelse, som præsiderer
paa Toppen af Ægteparrets Seng. — Om Bord føres Konversa
tionen med Damerne dels »paa Hytten«, dels »paa Flaadens
Gulv«. Saaledes sidder f. Eks. Preisler en god Stund hos Md.
Haslinger, »en ikke grim, ganske tækkelig og nyegift munter
Kelling«. Hun knytter et Par Strømper til sin Mand med utrolig
Færdighed, og en ualmindelig Kundskab i de fleste Operetter saavel som hendes nydelige Stemme morer ham usigeligt. — En svul
stig (frugtsommelig eller af Vattersot plaget) Billedhugger-Kone
fra Wien gaar omkring for at gøre Erobringer, men kraftesløse
bliver Bestræbelserne. En Smed, en Møller, en Kræmmer, tvende
Skomagersvende, en Jæger og en Faarehyrde «actionerer« i et
Hjørne for sig selv og synger harmoniske Viser. »Disse lystige
Brødre, en Flok pæne, men derfor ikke dydige Piger, 3 gamle
Kellinger, som uafbrudt beder til deres Skytshelgen, to Møllersvende, som smiler, saa lamge man ikke seer paa deres Pengekas
ser, tre ivrige Kortspillere i Kahytten, ikke altid enige om Gevinst
og Tab: saadanne utallige Grupper maae fornøie enhver, som ikke
er Misantrop eller for stor til at tage Del i de lavere Klassers
Glæder, naar man dog er og maa være iblandt dem!«
I Wien beundrer vore Kunstnere de bag Josef H’s Loge væ
rende Gemakker, hvor der er ophængt Billeder af hans Yndlingskunstnerinder. Paa en afdød Skuespillerindes Portræt har han
skrevet: »wird allgemein bedauert!« Man kan tænke sig til, hvor
primitivt det maa have været indrettet i det kgl. Theater i Køben
havn, naar Preisler henrykt fortæller, at i Wien har hver Skue
spiller sit eget Kammer til Paaklædning. Aktricerne maa pynte
sig hjemme og forsamler sig i et stort Værelse, »som er deres
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Retirade« (o: Opholdsværelse, Foyer). — I Wien tilbyder man
Preisler at give Gæsteroller, men han maa afslaa det, da Tiden er
for kort. I Metz havde Rosing faaet Tilbud om Engagement for
10,000 Livres aarlig, hvis han vil »perfectionere« sig i Sproget. —
I København har man aabenbart ikke i 1778 kendt til, at Publi
kum igennem sit Bifaldsklap forlanger da capo; thi Preisler for
undrer sig over denne Skik i Wien. Han forbavses tillige over
Skuespillernes Ugenerthed paa Scenen; de fleste kan ikke deres
Roller, og ellers tillader disse Virtuoser sig tillige Friheder, som
Kejseren burde straffe mit der Schandbühne« (Gabestokken).
Tenoristen hilser f. Eks. midt i Stykket meget fortroligt paa en
god Ven i Parterret, og Preisler undrer sig over, at han ikke byder
ham en Pris Tobak. Bassisten, som sidder under et Bord for ikke
at ses af sine Fjender, grimasserer med dem, som om han vilde
sige: »I maa dog lade være at see mig, indtil den rette Takt i
Musikken kommer«. — Et Beviis for, at Illusion er et ukiendt
Ord blandt disse vel betalte Stympere!«
Han besøger ogsaa »Kapelmester Mozardt«, og her har han
den gladeste Time, Musikken nogen Sinde har skænket ham;
»denne lille Mand og stoere Mester phantaserede to Gange paa
et Pedal-Clavecin saaledes — saaledes at jeg ikke vidste, hvor jeg
var. De sværeste Ting og de behageligste Themata imellem hin
anden! Konen skar Penne til Nodeskriveren, en Eleve componeerte, en lille Dreng paa flire Aar*) gik omkring i Haven og
sang Recitativer, kort sagt: Alting hos denne fortreffelige Mand
var musikalsk! Med Glæde erindrede'jeg mig hans »Entführung
aus dem Serail«, som jeg havde hørt i Hamburg i Aaret 1787**),
og som jeg næsten kan udenad; men denne Operette kaldte han
»Kleinigkeit«, og det er ingen Roes for en Mand som Mozardt at
berømmes i sin Nærværelse af Folk, som ikke selv ere noget, altsaa
taug jeg. I Wien opføres hans Kirkemusikker, og da Operetten er
gaaet ind, saa har han intet med Theatret at bestille.«
I Wien tegner Skuespiller Lange deres Portrætter, der til
Erindring ophænges i Kunstnerknejpen »Grotten«***).
*) Det maa have været Sønnen Wolfgang, der senere blev en flink
Musiker og døde 1844.
**) Da han opholdt sig her med sin Hustru og Schwarz.
***) Hvis dette Billede eksisterer mere, er det det eneste, der er tegnet
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De rejser nu til Dresden, hvor der ligger Brev fra hans Kone,
hvori det fortælles, at en eller anden tjenstagtig Aand i Køben
havn har udspredt det krænkende Rygte, at de tre Kunstnere
aldrig mere vil vende hjem, da man i Wien har hvervet dem til
Soldater, Pibere e. 1. Det skal være sket i en Kippe eller et SvireSelskab, hvor det ogsaa er rimeligst, at man har søgt dem. De
bliver alle rasende herover; men staar jo paa denne Afstand mag
tesløse. — Om Hjemrejsen er der intet af Interesse at fortælle.
Rahbek, som ikke syntes om hele denne Udenlandsrejse, og
som desuden havde staaet paa en kølig Fod med Rosing i
den senere Tid, havde ikke des mindre forsynet de tre Rej
sende med Anbefalingsskrivelser til Kunstnere ved de tyske
og wienske Theatre, og Rosing glemte paa Rejsen det gamle
Uvenskab og korresponderede ivrigt med Rahbek, idet han »fra
Rejsens første Øjeblik af og indtil sin Hjemkomst nedlagde alle
sine Sorger, Bekymringer, Ængstelser, Forventninger, Anliggen
der i hans Skiød med en Aabenhiertighed og en Tillid, der giør det
umuligt at lade største Delen deraf see af fremmede Øine«*).
Men allerede i sit første Brev fra Ilamborg siger Rosing: Vee
mig, at jeg lod mig befale til at reise! Du kiender mit Humeur!
Det mindste Ubehagelige fra den Kant giør mig uduelig til Alt
og syg til Siælen. Gud velsigne Dig og jer Alle!« — I Paris faar
Rosing Meddelelse om, at hans eneste Søn har faaet Kighoste,
og da de for faa Aar siden har mistet tre Børn af samme Syg
dom, er det jo ikke underligt, at hans Sindsstemning er saa trist,
og hans Rejsefæller beklager sig over, at han, uden at meddele
dem Aarsagen, i tre Dage ikke taler til dem. I det sidste Brev
fra Paris skriver den ængstede Fader: »Jeg har allerede for længe
siden givet alt Haab op om min Dreng, og dog bliver jeg, som
jeg skulde læse min Dødsdom, hver Gang jeg bryder et Brev op
fra en af Jer der hjemme, af Frygt for at læse, han er død«.
Heldigvis kommer Drengen sig, og Rahbek er til sin store Glæde
Md. Rosings opvartende Kavaller hele Sommeren igennem, medens
hun ligger i Fredensborg, og han kan uden at vække Opsigt altid

af Preisler. I Følge Forespørgsel i Wien er denne Kunstnerknejpe
forlængst forsvundet.
*) Rahbek: Erindringer S. 159 ff.

106
besøge sin tidligere Flamme*), da han stadig — af Hensyn til de
dyre Postpenge — modtager Brevene til Konen sammen med sine
og derfor altid har Ærinde derud. Md. Rosing skriver da ogsaa
til sin Mand om »det vennehulde Vidnesbyrd, Rahbek gav hende
ved Omhu og Deltagelse i hendes mangehaande Sorger«.
Angaaende Rygterne om, at Skuespillerne er pressede til Sol
dater i Wien, forklarer Rahbek, at Aarsagen er, at de ikke turde
skrive hjem, at de sejlede dertil, da det var anset for en For
vovenhed uden Lige. Derfor kom der ikke Brev fra nogen af dem
fra 27. Juli til 12. August, da ethvert saadant Brevs Afsendelses
sted straks vilde have røbet deres Forehavende for de ængstelige
Slægtninge derhjemme. Ja Rygterne gik videre endnu: de var
alle tre sendt til Armeen i Ungarn til Kamp imod Tyrkerne! I
Begyndelsen ler Rahbek af det, skønt den ene efter den anden
kommer til ham for at faa Oplysning og Beroligelse. Særlig er
Storm meget bekymret og tager en saa levende Del i Rosings
Skæbne, at denne senere i et Brev paa det varmeste takker ham
derfor. Til alt Uheld kommer der samtidigt et Brev fra Gielslrup,
der ogsaa rejser paa Statens Regning men ikke sammen med de
andre, at der virkelig »har været Gripomenussser efter ham i
Wien, som han dels ved at forelægge sine Papirer, dels ved at
henvende sig til den danske Minister, har skaffet sig fra Halsen.«
Nu bliver Rahbek selv bange, da han frygter, at dette skal gøre
for dybt et Indtryk paa hans kære Veninde i Fredensborg, hvis
den ad anden Vej kommer hende for Øre, og han beslutter derfor
selv at bringe hende Rygtet som en tosset Snak, og han vandrer,
ikke lidet ængstelig for at komme for sent, til Fredensborg. Han
finder ved sin Ankomst hertil alt vel. De aner aabenbart intet!
Ved Bordet fører han forsigtigt Samtalen ind paa en Nabofyrste,
om hvem der gaar saa mange latterlige Rygter, at nødvendigvis
nogle af dem maa være usande. Md. Rosing udbryder da: Naar
Kongen selv ikke kan gaa fri, hvad kan da Andre have at klage
over?« Straks griber Rahbek Lejligheden, falder ind med Latter
og siger: »Apropos! De drømmer mindst om, hvad der i dette
Øjeblik siges, som til Dels vedkommer Dem!« og saa forlælier
*) Se om dette Forhold: Jul. Clausen, Fra Werther-Tiden, Museum VI,
hvoraf man faar et højst komisk Indtryk af Rahbeks Sværmeri
for Md. Rosing c. 10 Aar før.
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han, at man siger, at hendes Mand er Soldat, og han vedbliver
uden at lade, som om han bemærker, at det endog gør et meget
stærkt Indtryk paa hende, »at badinere derover med Anførsel
af alle de Grunde, stærke og svage, hvorfor det er ikke blot urime
ligt og utroligt, men umuligt« — og det lykkes ham at bringe
hende til Ro.
Denne lille Historie, der passende supplerer Preislers Dag
bogsnotits, viser det smukke Forhold imellem Ægtefællerne saa
vist som Rahbeks gode Hjerte. Og dog har han været saa ængste
lig selv, at han straks, da han modtager Rosings Brev d. 12.
August lader sig melde hos Theaterdirektionen for at bringe den
gode Nyhed, som denne dog har modtaget med samme Post. At
Rosing selv er vred over Rygtet, ser vi af et Brev til Rahbek:
» Søg endelig at ridiculere det fordømte Rygte, at vi var bievne
Soldater; jeg kan blive saa gal, naar jeg tænker derpaa, at jeg
ryster. <
Nu nærmer Hjemkomstens Dag sig; Rosings Stemning i denne
Anledning giver sig et smukt Udtryk i et Brev til Vennen, dateret
Hamborg d. 16. September: »»Jeg sværger dig, jeg er baade angest
og glad ved at komme hiem, glad til at see og omfavne min gode
herlige Kone og Børn! Gud, hvad det vil blive for en Dag for
mig! angest er jeg tilforladelig ogsaa; men Gud veed, hvorfor?
Jeg ved, jeg har intet, ikke det allerringeste at bebrejde mig; men
du veed selv, hvor urimelige Folk ere! Nu, jeg har været borte i
fire Maaneder, er jeg vis paa, de vil see, vil have, jeg skal være
anderledes end, da jeg reiste, og jeg sværger dig til, jeg troer ikke,
jeg har lært noget. Gid jeg var saa riig, at jeg kunde kaste dem
disse fordømte Reisepenge, der har voldt mig saa megen Uleilighed, i Næsen; jeg skulde ikke betænke mig et Øjeblik.«
Og da Hjemkomstens Dag kom, da Md. Rosing hørte sin
Mands kendte Skridt paa Trapperne, greb hun sin »virkelig af
Dødens Strube udrevne« Søn, fløj ham i Møde og raabte: Der
har du din Dreng, tak Gud for ham! «
Angaaende Rosings kunstneriske Udbytte af Rejsen, som ikke
hører denne Skildring til, kan henvises til Rahbeks »»Dramatur
giske Samlinger«, hvori han paa sine gamle Dage paa Grundlag
af sine Dagbøger giver en Fremstilling af sine Indtryk af Pariserteatrene.
Medens disse tre Kunstnere rejste viden om, foretog Giel-
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strup, ligeledes paa Statens Regning, en Rejse til Hamburg, Mannheim og Wien. Han har intet ladet offentliggøre om denne Rejse
og dens Resultater, og hidtil har intet været trykt derom. Dog
har jeg paa Det kgl. Bibliothek fundet et Brev fra ham til Kam
merherre Warnstedt, det fortæller lidt om hans Oplevelser. Det
lyder saaledes:

Welbaarne Hr. Kammhr.!
Først maa jeg bede om forladelse, at jeg ikke kom for at
giøre min afskeds Gompliment, men ieg hafde paa det sidste saa
meget at Rende om, saa det var mig umuelig. Reysen her til
er gud skee lof! gaaet got. Men vi har haft et Fatal Weyr med
Regen og storm, i Onsdags Kl. 6 kom vi hertil, og vores Reyse
omkostninger (Undtagen de 13 Rdlr. paa Posten!) Beløber sig liige
fra Kiøbenhavns Posthuus lige i vores Qvarteer til accurat 7 Rd.
hver. Naar man nu Regner hver Statsion Kudsken, som efter
Forordningen skal have 8 Sk., saa Kand man ikke vel leve Knappere. Vi har sparet 4 Rdl. og 8 Sk. hver ved det, jeg veed Postreglementerne med de fordømte Litsen Brødre, som aldtid er grove
og nare Reysende. Men de faar ikke 1 Sk. af os. Thi de skal slet
intet have efter Reglementet, naar Man er paa Posten (altsaa
sparet!) (Studenstrup maa Mari pas paa sin Reys-Penger!). Rey
sen er ellers gaaet med Spas og løyer. Jansen*) har leet og griint
i et væk. Der var mange Passagerer, og een maa da altiid holde
Lyset, og denne var en Herrenhut fra Kiøbenhavn, en herlig Caracteer. Jansen er en god Fyr og ingen lumsk Compliment-mager,
vi ønskede at vi kunde reyse hele veyen sammen, siden vi er
temmelig eens Sindede. Jeg har haft Katar for mit Bryst af den
meget Regn men nu har ieg svedet paa gammel 01 og Peber nu
er det Gud skee lof forbi — ligesom vi gik af af Vognen gik vi paa
Gomedie og saa et Nyt stykke (Hofmod stærkere end Fattigdom)
hvorudi Skrøder spiller en gammel Kamer Junker som er paa
Pansion, som han gaf med al den skiønhed og Sandhed, man
kand vente af En stor Mand. Hans Monnologer gav han fortreflig
og gik der ganske rolig for sig self o! det var herlig, han tænkte
hverken (paa) Parterre eller Loger men gik der i sin egen stue
saa gandske naturlig. Her er virkelig mange gode Skuespillere
*) En Danser, der skulde uddannes i Paris.

109

Undtaget et Par, som Jager efter klap. — og giør forferdelig støy
skriger og Skraaler og giør Helvedes Allarm (og derfor klapper
den gode dume Hamburger og siger den Karl arbeyder for sine
Penge. Fruentimmerne spiller ikke saa got som vores. Thi de er
lutter Klap-Jægere). Jeg beder om forladelse, naar jeg kommer
i Gang med Theatre, saa bliver jeg saa længe ved, og bliver snart
en Geert Westfhaler og vil derfor holde op dermed til beleyligere
Sted, i Morgen Reyser vi i Guds Navn videre Til Frankfurt og
der maa Vi skilles ad. Kl. 1 i Morgen Reyser vi. Dette Bref er
nu lidt lige frem men Kmmhr. tager det ikke ilde op.
jeg forbliver
Underdanige

Hamburg 16 May 1788
i Hast.

Tiener
A. G. Gielstrup.«

VII.

OPGANGSTIDER.
f det foregaaende har vi set, at det var et broget og omskif
tende Liv, det urolige Skuespiller-Folkefærd førte i hine Tider.
Det er ikke de store Begivenheder og Interesser, der fængsler dem,
knap nok aner de, hvad der netop i denne Tid rører sig ude i
Verden. Een eneste Gang paa Rejsen skriver Rosing hjem til sin
Kone om »Striden mellem Kongen og Parlamentet« i Paris; men
da Rahbek bebrejder ham, at han skriver om Politik til sin Hu
stru, tilstaar han aabenhjertig, at han kun har gjort det, fordi
han vil skjule sin Sorg og Ængstelse for den, hvem han ikke for
Alverdens Guld vil bedrøve. Men ej heller til Rahbek skriver han
om andre Oplevelser ude end dem, der møder ham paa Theatret;
Rahbek siger, at deres egne — og de fleste dannedes — Inter
esser i de Tider vendte saa stærkt indad, at selv den franske Revo
lutions Drøn, der ellers rystede hele Europa op, kun som svage
Efterdønninger naaede Danmark*). Naar der siges, at Interes-

A

*) Der findes en anselig Pakke Breve fra Rosing og hans Kone til
Rahbek paa Det kgl. Bibliothek; men da Rahbek i sine .Erindrin-

111

serne vendte indad«, saa maa det vel for en Del forstaas saaledes,
at de virkelig vaagne og intelligente herhjemme saa, og med Sorg,
hvor langt tilbage i aandelig og til Dels ogsaa i moralsk Hen
seende snart sagt alle Samfundsklasser herhjemme stod, og deres
Hovedarbejde blev derfor rettet imod en Højnelse af det lave
Niveau. Derfor bliver Tiden først og fremmest en Bonderefor
mernes Tid; thi paa dette Omraade naaede man et positivt Resul
tat. Man har tillige kaldt den en »Oplysnings-Tid«; man har ogsaa
— sikkert med Urette — angrebet dens Snusfornuft og Nytte
jageri. I faa eller ingen Periode af Danmarks Historie har man
indtil da naaet saa store Resultater for det sociale Arbejde, og
sjældent er man begyndt i højere Grad fra bar Bund. Aldrig er
der ofret mere uegennyttigt Arbejde for det almindelige Bedste.
Vi kan se det paa adskillige Omraader. Skolen omformes fra den
fortvivlede sorte Skole« med dens Latin og Prygl til en fri Skole
for Livet gennem Selskaberne for Efterslægt og Borgerdyd;
Studenterne, der hidtil var Slagsbrødre og Ligbærere, begynder
at ryste Aaget af sig og samle sig som en bevidst Stand; i Hæren
vil man frigøre sig for det tyske Aag. Holbergs Jacob v. Thyboe
gør først sin fulde Virkning i denne Periode; man afskaffer det
tyske Kommandosprog; Flaaden vinder ved sin Stordaad i 1801
Anerkendelse som en Faktor, der har selvstændig Betydning for
vort Fædrelands Eksistens; under den Bernstorffske Fredsperiode
vinder den danske Købmand ikke alene Velstand men Selvstændighedsfølelse; det er ikke længer den ydmyge Undersaat, der gaar
krumrygget, med blottet Hoved over Kongens Slotsplads. Inter
essen for Politik vaagner og dyrkes aabenlyst i Klubben, Kunsten
trives, hvor Velstand bor, i Klubberne dyrkes Musik og Digtekunst,
Forfatterne samler sig i maalbevidst Arbejde; hvor der er Uro, er
der Liv, »Norske Selskab« er den stadige Uro paa vort Parnas,
den evig strømmende Kilde, hvorfra alt fornyes. I Theatret flokkes
kunstinteresserede Skarer i Parterret, det her vaagnende Liv ka
rakteriseres bl. a. ogsaa ved, at det saakaldte »Billetsjoveri« be
gynder at florere. Og det bekæmpes lige saa frugtesløs! da som nu.
Ahlefeldt foreslaar, og Kronprinsen approberer, at ingen maa
ger« har sagt, at det, han ikke har benyttet, skal tilhøre det
snævreste Privatliv, mener jeg ikke at have Ret til at disponere
over dem, skønt de kun taler til de korresponderendes Ære.
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købe mere end een Loge, 2 Parket-Billetter, 4 Parterre- og 4
Galleri-Billetter. Men Forbudet er let at omgaa, og Direktionen
lukker sit Øje for Misbrug, da den haardt trængende Kasse har
Brug for »Sjovernes« Penge.
Inde i Thealret samles da det kunstnerisk interesserede Pub
likum i stadig tæltere Skarer i Parterret under Ledelse af Enthousiaster som Rahbek, Tode, Abrahamson, Malte Bruun og P. A. Heiberg. Theatret bliver en Hovedfaktor i Hovedstadens kunstneriske
Liv. Med den vaagnende Interesse stiger ogsaa Kravene til Kun
sten, Kritikken holder sit Indtog. Den ytrer sig i vore Tidsskrif
ter, i Pjecer, der staar mod hinanden, i Fejder, der udfægtes med
Energi og brændende Tro paa det. der er den enkeltes Overbevis
ning, og endelig — og ikke mindst — giver den sig Udtryk i selve
Publikums Holdning i Theatret. Ingen anden Tid er saa rig paa
det, man kalder Theaterspektakler, som denne. Vi ser Malte Con
rad Bruun demonstrerende raabe til den Skuespiller, der paa Scenen
siger: »Adelsstanden er Statens Pryd< —: »Men Borgerstanden er
dens Støtte«. En Adelsmand svarer fra Hoflogen: »Smid den
Skomagerdreng ud!« og straks svarer Bruun under dundrende Bi
fald fra Parterret: »Smid det stjernebefængte Fjog ud!« — Vi
kender alle Begivenhederne ved Opførelsen af »Thronfølgen i Si
don«, da Rosenstand Goiske ved sin ypperlige Kritik foranlediger
det lille polemiske Arbejde »Den dramatiske Journal« opført; vi
ved, at Officerer og Studenter kommer i Slagsmaal herover, og
at den syge Ewald latterliggør Officerernes Forsøg paa at ind
banke Studenterne deres æstetiske Opfattelse — eller Mangel paa
saadan — i »De brutale Klappere«. Vi har i det foregaaende læst
om, hvorledes en Kunstnerindes Tilsidesættelse kunde sætte den
hele Stad i Flammer, ja »Dyveke«- og »Holger Danske «-Fejderne
bliver Begivenheder, om hvilke vi endnu den Dag i Dag læser med
Interesse; men Theatret er stadig Udgangspunktet. Der smedes
Intriger, som ikke altid har Kunstens Tarv alene for Øje; i min
Bog »Drejers Klub«*) har jeg saaledes berørt de Optøjer, der
fandt Sted ved »Den røde Hues« Opførelse d. 14. Maj 1794, da
Sjællands senere Biskop, J. P. Mynster, som ung Student blev
noteret for at pibe. Jeg udtalte dengang, at der var en til Vished
grænsende Formodning om. at Rahbek selv stod bag alle disse
*) S. 127 ff.
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Demonstrationer, skønt han stadig i sine Erindringer protesterer
herimod og slet ikke selv i disse bevægede Dage viste sig i Theatret. Jeg mener nu at have faaet en ret eklatant Støtte for denne
Formodnings Rigtighed, idet jeg under min Syslen i Rigsarkivet
har fundet en Allerunderdanigst Forestilling fra Ahlefeldt, der
allerede d. 4. Februar 1794 har andraget om Straf for dem, der
piber i Theatret, noget, Kronprinsen har approberet. Ahlefeldt
indberetter nemlig, at der d. 19. Maj er blevet pebet ad Saabye,
da han sang Visen om Synagogen, og at Skandalerne i forøget
Grad er gentaget ved næste Opførelse, d. 24. Maj, da har Par
terret endog efterabet et Kor, hvori der ønskes god Appetit; de har
raabt op til Skuespillerinden Md. Dahlén, til Slut har de pebet og
trampet. Og Ahlefeldt fortsætter: Saa meget jeg har kunnet er
fare i disse Dage, saa bestaaer det Heele i det høyeste af 20 Per
soner, som tramper. Politie-Mester Hr. Etatsraad Flindt har ladet
mig sige, at han har ladet sig instruere saaledes, at de ikke let
kunde slippe for at blive straffet. Jeg troer, at Professor Rahbek
er impliceret i denne Sag, men uden at viise sig. — Secretair
Pram derimod er ved den Declaration, han giorde i Tirsdags Aftes
til denne Bierring, at han giorde vel i at piibe, nu virkelig straffelig. — Politie-Mesteren, Etatsraad Flindt vil derfor ved denne Leylighed paa nye være udsat for Uangenemheder, som ere en Følge
af den Dom, han fældede over Translateur Heiberg for nogle Aar
siden. < Som man vil se, er her Rahbek direkte angivet som An
stifter, uden at man dog har kunnet ramme ham. Pram fik der
imod en Bøde for sin Iver for at animere de unge til at pibe. Og
endelig lærer man af Skrivelsen, at selv Theatret uvedkommende
Sager som en af Heibergs litterære Domme er brugt som Pirrings
middel til at ophidse Publikum mod den ikke velsete Politimester.
Naar er forøvrigt en Politimester velset, naar han optræder i
Funktion for at holde ophidsede Gemytter i Ave?
Under denne vaagnende og stadig stigende Interesse for Thea
tret maatte Skuespillernes lave Dannelses-Trin, deres til forarge
lige Liv, de mange Skandaler, der samlede sig om deres Optræ
den udenfor Scenen, selvfølgelig falde i Øjnene. Det var sørgeligt,
men sandt, at Skuespillerstanden stod lavt baade i Dannelse, i
Selvvurdering og i Folks Agtelse. Der havde aldrig i Danmark
været megen Agtelse for Aktører og Aktricer, ja disse sidste sattes
som oftest ikke meget højere end offentlige Fruentimmer, desBokkeniieiseb : Kgl. Maj. Acteurs.
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værre ikke uden egen Skyld, selv om en Del af Ansvaret ogsaa
maa lægges paa det Theater, der lønnede dem saa usselt, medens
man ødslede Penge paa franske og italienske Kunstnere, hvis
Renommée forøvrigt ikke var bedre, hvilket vel sagtens for en
Del kom af, at vi, selv om man kunde byde dem efter vore For
hold gode Gager, alligevel ikke kunde hamle op med Udlandets;
derfor fik vi kun fremmede tredie eller fjerde Rangs Kunstnere
hertil. Og deres slette Eksempel smittede igen de indfødte Kunst
nere, saa at de regnede sig det til Ære at ligne de fremmede saa
meget som muligt i deres slette Tilbøjeligheder. Derfor er Vin
kælderen Skuespillerens andet Hjem, derfor er Aktricerne til Fals
for den første den bedste Junker, og hun sætter en Ære i at til
fredsstille hans galante Tilbøjeligheder.
Men ogsaa paa dette Omraade opnaar vi at faa en meget be
tydelig Forandring til det bedre i denne Periode, og selv om man
endnu i Slutningen af 90’erne finder Skuespillere af den gamle
Type og Skuespillerinder af løs Moral, selv om Publikum først
henimod Midten af det nittende Aarhundrede overvinder sine For
domme mod Standen og til sidst driver sin Forgudelse af Skue
spillerne til en modsat Yderlighed, saa maa man huske, at der
skulde »en dygtig Lugekniv til sligt Ukrudt i Væksten at kue«. —
Det maalte staa ganske klart for enhver, at, skulde Standen rejses,
maatte Arbejdet komme fra den selv, den maatte vækkes til Be
vidsthed om sit Menneskeværd og sin kunstneriske Opgaves Be
tydning, ellers maatte alt blive frugtesløst.
Men foruden et Arbejde indefra var det nødvendigt, at der
blev rakt en Haand fra dem, der havde Magt og Myndighed baade
opadtil overfor Kongen og udadtil overfor Publikum.
Det viser sig nu til alt Held, at Tiden virkelig ejer saadanne
Mænd, der baade havde Forstaaelsen af, hvor Skoen trykkede, og
Evnerne og Viljen til at hjælpe. Naar man derfor beskæftiger sig
med den danske Skuespillerstands sociale Udviklingshistorie, skal
man til evig Ære huske Navnene Frederik Schivarz, Michael
Rosing, Johanne Catharina Rosing, Hans Wilhelm von Warnstedt
og Knud Lyne Rahbek.
Frederik Schwarz*) var født i København den 15. Juni 1753.
*) Navnet staves afvekslende med og uden »t«, ogsaa af ham selv
tilsidst dog kun uden.
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Hans Forældre sad i smaa Kaar, og Faderen døde tidlig, hvorfor
den tyske Menigheds Præst, Dr. Hauber, tog sig af ham og opdrog
ham. Denne Hauber kan ikke, som Overskou siger, have op
draget ham sammen med sin egen Søn, den senere Redaktør af
Adressekontorets Efterretninger og Forfatter af Københavns Be
skrivelse Ernst Christian Hauber, da denne var 23 Aar ældre end
Schwarz. Snarere har han overladt en Del af Opdragelsen til
denne unge Mand; thi Faderen var selv meget optaget af sin
Præstegerning og sin religiøse Forfattervirksomhed. Derimod har
Opholdet i Præstens Hjem sikkert haft gavnlig Indflydelse paa
Drengen; thi foruden Fader og Søn, der begge var levende inter
esserede i Litteratur og Kunst, var en Datter Charlotte Cathrine
stærkt optaget navnlig af Theatersager; hun blev da ogsaa kendt
senere som Anmelder i »Adresseavisen«, da hun blev gift med
Sekretær Andersen, der ejede en Part af Bladet sammen med
selve Agent Holck. Da Drengen var 12 Aar gammel, døde hans
faderlige Ven, Præsten, men Sønnen og Datteren fortsatte en Tid
hans Undervisning, indtil Schwarz’s Moders Kaar blev saa slette,
at hun ikke kunde undvære Drengens Hjælp til at skaffe det dag
lige Brød til sig selv, ham og to smaa Søstre. Trods Modstand fra
Hauber’nes Side gik Schwarz en skønne Dag op til Theatret og
meldte sig som Danseelev hos den bekendte, fra Frankrig ind
kaldte Balletmester Laurent, der tog hans første Aars Gage som
Løn for hans Uddannelse. Da han var naaet til at blive Figurant
efter et Aars Arbejde, søgte han trods sin ringe Uddannelse Danse
elever til 6 å 8 Skilling Timen for dog at kunne bringe sin Moder
nogen Hjælp i hendes Nød, og rørende er det at se, hvorledes han
stadig væk undværer selv for at hjælpe sine kære. Dette var paa
en Maade et Held; thi han fristedes da ikke saa let af Kamme
raternes Lokken til at gaa paa de gale Veje. Da erfarede han i
1767, da han allsaa var 14 Aar gammel, at Premierløjtnant i
Infanteriet von Warnstedt søgte en Lærer i Dans og Anstand til sin
11-aarige Søster (den senere Grevinde Schulin); han meldte sig,
og da Løjtnanten, som var ene om at forsørge sin forældreløse
Søster, ej heller havde store Raad til at betale, blev han antaget.
Og nu begyndte en besynderlig Undervisning af en fjortenaarig
Dreng overfor en elleveaarig Pige. Den fint dannede, kunstne
riske og litterært interesserede Warnstedt opdagede naturligvis
snart, at dette ikke kunde gaa — Schwarz kunde ikke nok af sit
8*
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Fag og manglede desuden elementær Dannelse, saa det varede
ikke længe, inden han maatte lade ham ophøre med Timerne;
men han havde faaet den unge Fyr kær, bl. a. ogsaa, fordi deres
Skæbner lignede hinanden; Schwarz arbejdede jo for at skaffe
sine Søstre nok til Udkommet, men ogsaa Warnstedt maatte for
ikke at gøre Gæld holde sig fra sine Kammeraters Selskab; han
bad ham derfor komme til sig for at lære noget, underviste ham
i Fransk, læste Skønlitteratur højt for ham og samtalede med ham,
søgte paa alle Maader at aabne hans Blik for det skønne, ad
varede ham mod Kammeraternes Fristelser og hjalp ham, saa
godt han formaaede, med Penge, ja, han spillede endogsaa store
Scener af berømte Mesterværker med ham. Han søgte ogsaa at
vække hans Ærgerrighed: Stillingen som Balletmester skulde være
hans Maal, og da en Balletmester gerne skulde kunne komponere
Balletter, fik han ham til at studere Musik og nordisk Mythologi.
Samtidig vandt Schwarz sig hurtigt paa Scenen et Navn som
Danser i det komiske Fag. Hans udtryksfulde Ansigt, der egnede
sig godt for Mimik, hans smidige Legeme og hans smukke Ydre
kom ham her godt til Hjælp. Imidlertid avancerede Warnstedt i
1770 til Kaptajn og fulgte Kongen paa hans Rejse i Hertugdøm
merne; og derefter blev han sendt i en intim Mission til Kejser
inde Catharina af Rusland. Herved mistede Schwarz baade sin
daglige Omgang og Undervisning og tillige sin moralske Støtte
overfor Fristelserne paa Theatret. Han var blevet overflyttet til
den franske Troupe paa Hoftheatret, og her lærte han, der stadig
maatte arbejde af yderste Evne for at skaffe det fornødne til de
mange Munde, ogsaa at faa Smag paa de andre Kunstneres frie
Liv, han deltog i deres Udskejelser og forfaldt navnlig til Spil.
Imidlertid vendte Warnstedt efter en ret mislykket Mission til
bage fra Rusland og var af den Grund i halv Unaade paa højere
Steder. Schwarz besøgte ham; men da hans letsindige Liv var
rygtedes, blev Gensynet ikke behageligt, det kom til et Opgør,
hvor Schwarz forsvarede sig med, at Theaterfolk ifølge deres
Stand alligevel var saa foragtede, at det hverken gjorde fra eller
til, hvorledes han opførte sig, hvorfor skulde han saa ikke selv
nyde godt af Livets Glæder, naar han ingen Tak havde for at
lade være! Han nægtede at frigøre sig fra sine Kammerater, da
det kun vilde have Chicanerier fra deres Side til Følge, og de to
gamle Venner skiltes i Vrede; Warnstedt frabad sig endogsaa Ven-
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nens Hilsen paa Gaden og forbød ham sit Hus. Dette tog Schwarz
sig saa nær, at han blev alvorlig syg og derved bragte sin Fa
milie helt til Tiggerstaven. Da han var blevet bedre, skrev han et
ydmygt Brev til Warnstedt, hvori han bad ham om Tilgivelse og
— Penge. Pengene fik han, men ikke Tilgivelsen. Da faldt Warn
stedts yngre Broder, der var knyttet til Christian VH’s Person, i
Unaade, og Følgen var, at ogsaa han mistede sin Indflydelse, hvor
for ogsaa alle de Venner, der før havde søgt den mægtige Mand?
svigtede. Da bankede atter Schwarz paa hans Dør. Han havde
helt aflagt sine Tilbøjeligheder til Udskejelser, havde faaet højere
Gage ved Theatret, var blevet forlovet med en aglbar Pige og var
begyndt at komme i gode borgerlige Huse. Nu bad han Warn
stedt inderlig om Tilgivelse og bragte ham tillige de 20 Rdl., han
under sin Sygdom havde laant. Forsoningen blev fuldstændig, og
Glæden saa meget større, som Schwarz kunde meddele Vennen,
at hans Udsigter ved Theatret var overordentlig lovende. Ved
sit Talent og sin Flid havde han arbejdet sig frem i første Række
blandt sine Standsfæller, og der var ingen Tvivl om, at han stod
nærmest til at blive Balletmester, til altsaa at naa det Maal, Warn
stedt havde holdt ham for Øje.
Da skete der imidlertid noget, der ganske skulde forandre
Schwarz’s Stilling ved Theatret og give ham en Indflydelse, som
ingen anden Kunstner før ham havde haft, noget, hvortil hans
borgerlige Anseelse ogsaa hjalp ham frem. Denne var vokset i
den Grad, at han endogsaa, skønt Aktør, var blevet optaget i Fri
murerordenen som den første og længe eneste sceniske Kunstner,
hvem denne Ære blev til Del. Begivenheden paa Theatret var,
at dets betydeligste Kunstner, den berømte komiske Skuespiller
Londemann døde og efterlod sig et Savn, som Direktionen paa
ingen Maade vidste, hvorledes den skulde faa erstattet. Da faldt
dens Øjne paa den unge Schwarz, hvis Evner for det komiske saa
tit havde lagt sig for Dagen i Dansen. Den eneste Betænkelighed
var, at Schwarz ikke var Student, men det kom man over ved
Holsteins fornuftige Ræsonnement, at man nu saa tit havde engagageret Studenter, der ikke var Skuespillere, at man for en Af
vekslings Skyld nok kunde engagere en Skuespiller, der ikke var
Student.
Efter nogen Vaklen gik Schwarz ind paa at lade sig engagere;
men Sejren som Skuespiller var ikke let at vinde. Rosenstand-
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Goiske hegler ham godt igennem i »Den dramatiske Journal«,
fordi hans Organ er stygt, hans Bevægelser for store og hans fra
Balletten arvede Grimasseren er altfor voldsom. Publikum var
derimod vel fornøjet med ham, og Schwarz blev fast engageret
med en god Gage og Løfte om — at hans Moder maatte komme i
Vartov!
Denne Fremstiling af Schwarz’s Ungdomstid skyldes ham selv,
idet han paa sine gamle Dage, da han forlængst havde forladt
den Scene, hvis Pryd han var, fortalte Overskou det hele, og
denne har da nedskrevet det.
Det var en mærkelig Flok Kammerater, Schwarz nu kom til
at arbejde sammen med. En stor Del af dem var uvidende, dovne
og — hovne. De saa ned paa Schwarz, fordi han ikke var Student,
skønt deres akademiske Borgerskab var af højst tarvelig Art De
værnede med Ømfindtlighed om Aktørernes Ære , skønt de
daglig selv plettede den ved deres forargelige Liv. Betegnende
i saa Henseende er deres Adfærd mod den ret uduelige Skuespiller
Thessen*). Det gjorde dem ikke noget, at han aldrig kunde sine
Roller og i Grunden kompromitterede baade sig selv og Theatret,
hver Gang han optraadte, men da han endelig en Gang gjorde
Nytte udenfor Theatret, blev de rasende. Sagen var, at en Morder
var blevet dømt til Døden, og i Byen rygtedes det, at han var saa
forstokket, at han afviste alle Præster i Haan og erklærede, at
han hverken troede paa Gud eller Fanden. Da Thessen hørte om
ham, gik han til ham, og da han havde føaet den samme Behandling
som Præsterne, sagde han alvorlig med sin skønne, dybe Stemme:
»Men om du nu dog tog fejl, om der nu alligevel var noget, som
din dumme Forstand ikke havde ventet; hvordan vil det da gaa
dig?« Om det nu var Stemmen eller Thessens Person, der gjorde
Indtryk, kan ikke afgøres, nok er det, at Synderen sank sammen.
Thessen besøgte ham daglig og var ham til megen Trøst, og da
han til sidst skulde henrettes, bad han Skuespilleren om at følge
med til Skafottet og være hos ham i sidste Øjeblik. Det gik han
ind paa, og lige inden Øksen skulde falde, kyssede han den ang
rende Forbryder. — Da denne Scene rygtedes blandt Kammera
terne, blev de rasende. Nu havde Thessen kompromitteret sin
Stand. Han havde offentlig vist sig paa et Skafot, og han havde
*) Overskou III, S. 63 ff.
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kysset et Hoved, som skulde sættes paa en Stage et Øjeblik efter.
Delte var for galt, en saadan Mand kunde man ikke tjene sam
men med; man indgik med en Klage til Direktionen og bad om,
at Thessen, fordi han havde sat cn Plet paa Theatrets Ære, maatte
blive afskediget. Heldigvis var dog Direktionen af en anden Me
ning, og der skete ikke Skuespilleren noget ondt for hans menneskekærlige Handlings Skyld.
I denne Flok følte Schwarz sig fremmed, især da de stadig
haanede ham, fordi han ikke var Student. Og dog var han til at
begynde med den eneste, der virkelig studerede; men snart fik han
nogle af de yngre til at slutte sig til sig, og medens de gamle gik
paa Vinstuen og drak sig fulde, mødtes den 22-aarige Schwarz
og hans Kammerater allerede i Vinteren 1775—76 til Læseøvelser,
hvor de med hinanden gennemgik interessante Roller udenfor det
løbende Repertoire, hvilket var i høj Grad udviklende. Og i Foraaret havde han sparet saa meget sammen, at han kunde drage til
Paris og studere de store Skuespillere der, ligesom han lærte deres
Øvelsesskoler og Prøver grundigt at kende. Ivrig efter at faa en
lignende Ordning herhjemme var det, at Schwarz stiftede »Det
dramatiske Selskab«, der fik saa stor Betydning. Warnstedt stod
ham bi med Raad og Daad, og af sine Kammerater fik han til at
begynde med de to nyligst engagerede Jacob Arends og Michael
Rosing med. Endelig sluttede Theatrets Regissør, Hansen, sig til
dem, og Selskabet blev til Virkelighed den 3. Maj 1777. Dets
Formaal*) var at give enhver, der havde Lyst og Evne til den
theatralske Kunst, Lejlighed til at udvide sine Indsigter, forbedre
og oplyse sine Medbrødre og selv blive bedre underrettet, forberedt
og oplyst. »Sædelighed og Sagtmodighed skulde fremføre enhvers
Indvendinger<. Der skulde vælges en Præses, som havde to Stem
mer ved Afgørelser, kunde paalægge Medlemmerne Tavshed og
var berettiget til at tage een uvedkommende med, naar der taltes,
og to, naar han talte selv. Et Medlem kunde tage een i Forvejen
anmeldt uvedkommende med den Dag, da han arbejdede selv;
saadanne uvedkommende maatte kun være skønsomme Kunst*) Foreningens Love eksisterer endnu. De har tilhørt afdøde Pro
fessor Edgar Collin, er nu i privat Eje hos Skuespiller Nic. Neiiendam ved det kgl. Theater. Da han ikke har ønsket at meddele
mig dem, maa jeg nøjes med at citere Overskou.
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yndere eller Skuespildyrkere, der skulde føres Dagbog over Virk
somheden; der kunde være tilhørende Medlemmer af begge Køn,
men kun efter Valg. I Møderne, som holdtes een Gang ugentlig,
skulde enhver efter Tur holde en Forelæsning over en selvvalgt
Materie; ogsaa andres dramaturgiske Afhandlinger kunde vælges
dertil, men for at ingen skulde pryde sig med laante Fjer, maatte
Forfatteren da opgives til Præses under en Bøde af 3 Mark; der
kunde i korte Foredrag opponeres imod, hvad der var forelæst i
det foregaaende Møde; den, som skulde forelæse, kunde i Stedet
give en Scene, som var indstuderet under hans Opsyn, og som
han forklarede med Hensyn til Karaktererne og Ordningen; Præ
ses kunde give Opgaver ved at paalægge Udførelsen af Scener
for at anstille Diskussion om, hvorledes de burde spilles. Der
erlagdes 2 Rdl. Kvartalet til Anskaffelse af et theatralsk Bibliothek.
Enhver, som indtraadte i Selskabet efter dets Oprettelse, skulde
yde 7 Rdl. Møderne holdtes fra 3. Maj til 14. Juni og fra 9. August
til Sæsonens Begyndelse, men, hvis der føltes Trang dertil, kunde
de ogsaa holdes om Vinteren. Under Straf af 2 Rdl. for første,
4 Rdl. for anden og Udelukkelse for tredie Overtrædelse paa
lagdes den dybeste Tavshed overfor uvedkommende om, hvad
der foregik i Møderne.
Schwarz blev selvfølgelig Præses, og mange betydelige eller
betydende Mænd som Guldberg, Eickstedt og Theaterdirektør Jacobi overværede Forhandlingerne, hvor man bl. a. i Begyndelsen
oplæste »Peder Paars« og Gellerts Fabler, holdt Foredrag over
Metrikken og indøvede hele Scener. Snart efter forøgedes Selska
bet med Elsberg, Gielstrup, Jfr. Olsen (senere Md. Rosing) og Jfr.
Astrup. Det har aabenbart ikke varet længe, førend de fleste af
de yngre Skuespillere var Medlemmer. Og man er da skredet til
Indstuderingen af hele Arbejder. Til Belysning af Arbejdet i Sel
skabet kan jeg fremdrage følgende hidtil ukendte Brev*):

Høystærede Hr. Præces!
En hver af os i sær føler ligesaameget som De, hvor høyt vi
bør at agte saa stofe Mænds og retskafne Kienderes Yndest, som
Herr Staats-Sekretær Guldbergs, Her General Eickstedts og Hr.
*) Abrahams, Samling paa Det kgl. Bibliothek.
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Etalsraad Jacobis ere, og hvilke Pligter deres opmuntrende og
gunstfulde Udtrykke paalegge os i Henseende til vores Selskab,
nemlig utrætted Fliid til at erholde disse Opmuntringer igientagne i virkeligt Biefald grundet paa prøvede Frugter af vores
Arbejder.
Vi vedtoge (skriver De) i sidste Samling at læse Roller af
Aizire for at øve os i at recitere samme ved Selskabets Begyndelse,
og da vi ere Mænd og ikke Børn, saa tvivle De ikke paa, at vi agte
at opfylde denne Vedtægt. Meget vel; men De tillade os at erindre,
at det er just i Følge af denne Bestemmelse og i Hensigt paa det
væsentlige i Selskabets Forretninger, at vi troe at have Grunde,
som forbinde os til at henvende vores Fliid paa Stykker af mere
Nødvendighed for os end det benævnte. Det var (uden Tvivl erin
drer Herr Præces det selv) Deres Enthousiasme og vores Agt for
Hr. Stockfleths Oversættelse*), som bevægede os til at vælge denne
Tragoedie for vore Øvelser. Muelig, tænkte vi, naar Direktionen
og andre Velyndere see dets Forestilling, kunde man faae det
bragt paa Theatret, hvortil vi i mange Henseender fandt det vær
digt. Nu veed De selv, Herr. Præces, at Stykket allerede er antaget
af Direktionen, ja, De har endog selv sagt os, at Rollerne ere
uddeelte, og deraf have Personer udenfor vort Selskab faaet de
betydeligste. Altsaa seer De, at den egentlige Aarsag til vores Valg
ikke existerer mere, og synes os derfor, at det er ingen Forbry
delse mod vores Love, at vi ikke umage os med forgieves Arbeide.
Men Øvelsen? Ja, Nytten af vore Øvelser er uden Tvivl bestemt
for Theatret, og er det da ikke bedre at anvende den Umage paa
paa de Roller, som vi virkeligen skulle spille end paa saadanne,
som allerede ere faldne i andres Lod? Og monne ikke enhver
af os have og ydermere faae saa mange, som hans Kræfter og
muelige Fliid tillade ham at udføre? Sandt! enhver af os have
ikke versificerede og tragiske Roller; men, foruden at vi ikke alle
altraae at spille i Tragoedie, saa have vi jo bestandig øvet os i
at læse »Peder Paars« og recitere Gellerts Fabler, og altsaa ikke
mangle aldeeles Begreb om at recitere Vers; ydermere, da Repeti-

*) Den nævnte Oversætter maa være Thomas Rosing de Stockfleth
(t 1808 som Sorenskriver i Norge). Han var en ret flittig Over
sætter, men hans Oversættelse af Aizire synes ikke at være trykt.
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tionerne begynde med »den Gierrige« førstkommende Mandag og
skal fremdeles vedvare, saa haabe vi, at Herr. Præces ikke tager
mishageligt, at vi yttre denne Mening: at det i det mindste kan
beroe med Alzire, indtil vi ere færdige med nogle af de vigtigste
Stykker, som fordres paa Theatret; ja, vi troe endog, at De selv
ville føye Deres Volum til denne Beslutning, at De iøvrigl bør
være overtydet og forsikkret om, at vores Iver og Bestræbelser
for Selskabets Opkomst og væsentlige Øjemed skal altiid slemme
overeens med Deres Ønsker. Disse vore Tanker havde vi gierne
efter Begiering sendt Dem paa Deres eget blanke Papiir, men da
et Quart Blad ikke kunde rumme samme, have vi været nødsaget
til at sende dem paa et andet. Zamors Rolle er bestemt for Herr.
Rosing, saaledes har Herr Justizraad Treschow sagt.
Vi henleve med megen Høyagtelse,

Høystærede Herr Præces,
Deres

Kbhvn., d. 31. July 1777.

hengivne Tienere
N. A. Hansen.

I. Arends.

Alt gik godt i det første Aar af Selskabets Liv, der var Fred
og Enighed, flere og flere knyttedes til det. Men saa skete der den
Begivenhed, at Rosing en skønne Dag meddelte, at han vilde søge
den syttenaarige Knud Lyne Rahbek, den Gang bedst kendt som
Forfatter af »Skuespillerbrevene«, der ikke just havde stillet Stan
den i det skønneste Lys, optaget i Selskabet, skønt han ikke var
Skuespiller. Da dette rygtedes, henvendte Majoriteten sig i en
Skrivelse til Schwarz med Anmodning om at hindre Optagelsen af
«denne 17aarige Student, som indbildte sig, at han allerede i
Theatersager havde slugt Alverdens Viisdom, og kun fandt en
Skuespiller mesterlig eller elendig, eftersom han den Dag var hans
Ven eller Uven, og som snart vilde bringe Urede i den gode Forstaaelse.«
Fremstillingen af hele denne indviklede Sag, som stod paa i et
Aars Tid, er forskellig hos Rahbek og hos Overskou*). Vi maa
antage, at Rahbek har Ret, naar han siger, at han allerede gen*) Overskou III, S. 166 ff.

Rahbek: Erindringer S. 298 ff.
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tagne Gange havde været Gæst i Selskabet, inden delte Spørgsmaal
kom frem. Han havde endogsaa tilegnet det sin Oversættelse af
Diderots »Naturlige Søn. Nu oversatte han Tyskeren Weitzes »Julie
og Romeo«, som i øvrigt allerede tidligere forelaa i en anden
Oversættelse, og den 25. Decbr. 1778 fremlagde Rosing denne
Oversættelse i Mødet og foreslog Rahbek optaget som Æres-Med
lem, idet han i en mod Schwarz meget personlig Tale hævdede,
at Selskabet skyldte Rahbek saa megen Tak, at en saadan Hæders
bevisning var nødvendig. Meget diplomatisk fik Schwarz Sagen
udsat til næste Møde, og da dette kom. fik han Rosing selv til at
indrømme, at der i Øjeblikket var en vigtigere Sag, som skulde
være færdig. Selskabet havde nemlig besluttet at opføre Ewal is
»Balders Død« paa Kongens Fødselsdag — altsaa blev den Rahbekske Sag udskudt indtil videre.
Og nu skred man til den Bedrift, som har bevaret Selskabets
Navn for altid i Litteraturens Historie. Da Rahbek maaske netop
i dette Tilfælde har været ret skarpt stillet overfor Selskabet, kan
vi for at bevise, at det er usandt, at hans Kritik afhang af, hvor
ledes han personlig stod med de kritiserede, lade ham faa Ordet
og fortælle om denne enestaaende Forestilling, der hjalp den
ulykkelige Digter af Nød til en mindre upaaagtet Tilværelse, og
som satte ham i Stand til at skrive sit udødelige »Fiskerne«.
Rahbek skriver*): »I Begyndelsen af 1778 var del, at Ewalds
»Balders Død«, uden Musik, blev ved en Privatforestilling bragt
paa Hoftheatret af det saakaldte dramatiske Selskab, for det
meeste bestaaende af yngre Skuespillere, stiftet af Schwarz og
Rosing, og hvoraf Kammerherre Warnstedt**) var Æresmedlem.
Medlemmerne uddelte Billetter til deres Venner og andre Kunst
elskere, og forsynede ved denne Lejlighed med venskabelig Rund
hed Rosings hele min Vennekreds. Kongehuset overraskede Sel
skabet ved at bivaane Forestillingen, og det saa uventet, at Arends,
der formedelst sin Utienlighed i Sørgespillet ikke kunde bruges til
andet end Odin i sidste Scene og altsaa som ene fri tog mod Bil
letter, afTordrede Enkedronningen Billet: og da hun nu loe ad
ham. og han saa uformodentlig gienkiendte hende, i sin Forfip*) Erindringer I, S. 252 ff.
**) Her tager Rahbek fejl. W. var da kun imellem Selskabets Gæst
og blev først Æresmedlem, da han var blevet Direktør.
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pelse sagde: Om Forladelse, naadige Frue! hvoraf hun da til
hans ydermere Forknyttelse lo end mere. Stykket blev trende
Gange givet, den sidste Gang til Fordel for Digteren, og foran
ledigede, at dette Mesterværk componeredes af Hartmann og i
sin egentlige Form blev bragt paa Scenen.
Paa mig har det aldrig gjort den Virkning som ved hine tree
Forestillinger, endog da jeg senere saae det fremstilt med Musik
og i det mindste af de samme Hovedpersoner, Madam Rosing
som Nanna, Rosing som Hother, Elsberg som Balder og Schwarz
som Loke............. Efter den første af disse Forestillinger, den
syvende Februar, var det Gilde, hvortil Ewald, i Anledning af
Kongens Fødselsdag havde forfattet den bekiændte Sang: »Valfader saae sin fromme Balder«, og hvorved han var tilstæde. At
hans mesterlige Nanna var hans Borddame, og at han efter Fortieneste da og siden giorde overmaade meget af hende, som Prof.
Oehlenschlåger i Athene har fortalt, er en Sandhed; Aftenens
sande Dronning for ham var imidlertid Jfr. Astrup, der da var i
sin ualmindelige Skiønheds favreste Vaar, og der som Valkyrien
Rota havde været lige saa overordentlig deilig, som hun havde
udført den fortreflig.«
Følgen af Forestillingen var, at Juliane Marie forlangte »Bal
ders Død« opført paa Det kgl. Theater med samme Rollebesætning
som før. Derved vandt en Del af de yngste Kræfter Lejlighed til
at vise sig; for Rosing og Elsberg blev det af afgørende Betydning
for deres fremtidige Karriere ved Theatret. Men de ældre Skue
spillere blev rasende og gjorde alt for at genere Schwarz, da et
Tilfælde indtraadte, som fremtidig sikrede hans Stilling blandt de
ledende ved Theatret.
Han søgte Audiens hos General Eickstedt for at overrække
ham et Eksemplar af sin Oversættelse af »Barberen i Sevilla«.
Han vilde benytte Lejligheden til at besvære sig over den Behand
ling, der blev ham til Del. Generalen komplimenterede ham først
for hans Spil som Figaro og’ for hans udmærkede Ledelse af »Det
dramatiske Selskab«. Derpaa spurgte han, om det var sandt,
at han mulig agtede at gaa af for at optræde som Skuespiller i
Udlandet. Hertil svarede Schwarz, at Grunden var, at den nu
værende Ledelse i Ledtog med hans Uvenner stadig chikanerede
ham. Generalen spurgte da, om han ikke paa sin Udenlandsrejse
havde lært en anden og mere praktisk Form for Ledelsen at kende,
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og om han ikke hellere end at skade Theatret ved sin Bortgang
vilde gavne det ved et Forslag til en ny og bedre Ordning. Schwarz
udbad sig nu 8 Dages Betænkningstid. Han foreslog da, at der
skulde oprettes en permanent Overtilsynskommission paa 4 Med
lemmer, nemlig Eickstedt som Formand, endvidere Overhofmar
skal Holstein, Høegh-Guldberg og Etatsraad Jacobi. Desuden
skulde der være en fast Direktør, som skulde varetage den daglige
Ledelse. Da Eickstedt, som var tilfreds med Planen, bad ham
foreslaa en Mand til dette sidste Embede, foreslog han dristig sin
Ven Warnstedt, der i Øjeblikket garnisonerede i Helsingør. Denne
blev straks kaldt til København og udnævnt til Kammerherre, og
den 9. Marts udkom uventet en kgl. Kabinetsordre, der gjorde
hele Schwarz’s Plan til Virkelighed. Samtidig udnævntes Schwarz
selv efter Warnstedts Anbefaling og under Henvisning til hans
Fortjenester ved Opførelsen af Balders Død< til Instruktør for
de yngre med 200 Rdlr.s aarlig Gage herfor.
Imidlertid fortsatte »Det dramatiske Selskab« sine Øvelser,
og da den 60-aarige Horlulan paa Grund af Svagelighed maatte
gaa af, optog Selskabet ham som Æresmedlem og opførte til Ind
tægt for ham Den bedragne Formynder«, en Forestilling, Konge
huset atter overværede. At denne imidlertid ikke har været saa
vellykket som »Balders Død« kan man slutte af et hidtil utrykt
Brev*) fra Warnstedt til Schwarz, som skal meddeles her, da det
baade er overordentlig fornøjeligt og i høj Grad karakteristisk
for Afsenderen og hans Forhold til Modtageren. Det lyder saaledes:
P. M.
God Morgen! Jeg havde tænkt, at Nysgiærrighed efter at vide
det kgl. Herskabs Dom over den bedragne Formynder, over Maaden den blev givet paa, over Virkningen af den comedie eller
Theater-Spill med Hortulan etc. havde drevet Dem til mig i Gaar,
men man kan og kiedes ved at plukke Blomster, jeg ved, at man
ofte vrager Roser i Rose-Tiiden. Dog, skulde De være bleven borte
af Beskedenhed? Ja, dette vil jeg troe, fordi just dette giør Dem
størst Ære. — Jeg vil derfor forekomme Deres Undseelighed og
fortælle Dem, at den Høykongelige Familie udlod Sig i de naa*) Bøllings Samling paa Det kgl. Bibliothek.

126
digste og mildeste Udtryk baade i Loverdags Aftes og i Gaar Mid
dag over det dramatiskes nidkiære Omhue for Kunstens Opkomst
i Almindelighed som og især over den bedragne Formynder, over
Maaden, den blev givet paa og over Theatre-Spillet med Hr. Hortulan. Alting fandt allerhøyeste Bifald, men icke mit ringe. Jeg
forstoed ingen udover Herrerne Ahrends og Rosing (jeg siger intet
om Hr. Hansen og Busk) Jeg i Jfr. Astrups Sted, havde icke
givet en Skilling for en saa kold Elskere, som Hr. Elsberg var,
og som desuden ved hvert Ords Ende heftede et modbydeligt Æ—,
der nødvendigt maatte erindre en om Ammernes persuation for
Børn, de nemlig vilde have, at disse skulde giøre i Potten og icke
i Bleen. — Hr. Rosing maa beflitte sig paa en bedre dansk pronon
ciation*) ; han spilte ellers langt over min Formodning i dette Fag
De Selv spilte meget got, men hist og her syntes mig, at Ordene
(dem jeg forstoed) kom før Spillet og paa andre Steder igien
tvert imod. Hr. Ahrends gefalt mig saare vel. Jfr. Fogt hørte og
saae jeg ikke, ventelig fordi hun stedse vendte Rumpen til Par
terret. Jeg forstod hverken Jomfrue Astrup eller Salathé, maaskee
spilte de got for dem, som vidste, hvad de sagde, og det vil jeg
troe af Christen-Kiærlighed. Alt dette Smørrerie fortæller jeg
Dem, fordi Selskabet skal give sig meer Tiid i Déclamation, paa
det man kunde fornemme hvad der egentlig handles om i Stycket.
— Det er af besynderlig kongelig Naade og for at viise, hvormeget
de skøinner paa det dramatiske Selskabs roesværdige fliid, at den
bedragne Formynder skal gives næste Løverdag for Kongens
Svoger. Jeg kan ikke komme selv, derfor sender jeg Dem denne
Epistel. Hils Selskabet fra Deres Ven og Tiener

d. 1. Marz 1779.

Warnstedt.

Velædle Hr. Schwarz.
Den i Brevet omtalte »Kongens Svoger« er den kunstelskende
og kunstforstandige svenske Konge, Gustaf III, hvorfor denne
Gentagelse blev betragtet som en stor Ære for Selskabet.
Men indenfor dets egne fire Vægge stod det ikke saa godt til.
Rahbek havde nu slaaet sig sammen med Pram for at trænge ind,
og han havde derfor meddelt, at han ikke ønskede at være Æres*) Han kæmpede stadig med sin norske Udtale.
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medlem, derimod indleverede Pram to Tragedier til at antages
paa, og Rahbek kom selv med en Pjece, hvori han foreslog Op
rettelsen af en »dramatisk Planteskole«. Opbragt over denne Paatrængenhed nedlagde Schwarz sit Embede som Præses paa Toaarsdagen for Selskabets Stiftelse; i Stedet valgtes Arends, under
hvem man haabede, at man kunde faa de to udenforstaaende ind.
Schwarz vedblev dog at deltage i Øvelserne hele Sommeren, og
Warnstedt overværede endog adskillige af Møderne. Saa kom
Rosing igen med sit Forslag om Rahbeks Optagelse, og da Arends
modsatte sig det, maatte han gaa af som Formand, og Regissør
Hansen, den ubetydeligste af dem alle, blev valgt i Stedet. Der
efter meldte Schwarz sig ærgerlig ud, hvilket skete meget mod
Warnstedts Ønske. Otte andre fulgte Schwarz; men Rahbek blev
optaget. Nu traadte Warnstedt og Schwarz sammen. De fandt det
urigtigt, at en udenfor Theatret staaende Mand skulde have Lov
til at instruere, hvad Rahbek allerede var begyndt paa. Warnstedt
vilde indberette Sagen til Overtilsynskommissionen, bad derfor
Schwarz om en skriftlig Motivering af hans Udtrædelse og for
langte af Preisler, som var Selskabets Sekretær, en Liste over
Medlemmerne, hvoraf det fremgik, at nu ogsaa Prain var blevet
Medlem. Da Warnstedt ikke var fornøjet med Schwarz’s Erklæ
ring, skrev han følgende ret ejendommelige Brev til ham*):
Jeg ønsker dig en god Morgen! — Efter Befaling skal jeg i
Dag til O-Tilsyns-Commissionen indberette den Forandring, som
paa nogen Tiid er foregaaet i det dramatiske Selskab; uden Tvivl
fordi jeg ikke vil blande mig i denne Handel, agter Commissionen at giøre det selv, som icke kan andet end være mig kiært. —
Vedlagte Brev kommer jeg til at bruge ved Anmeldelsen saavel
som og Preislers — du ved, at jeg ingenlunde billiger din Udgang
af Selskabet, og at du har giort alle deslige Demarcher i dette
Tilfælde uden mit Vidende og Villie. Dette haver jeg sagt hb.
Generalen og derfor synes jeg, du maatte forandre dit Brev og
begynde det med at bede mig om Tilgivelse, fordi du mod mit
Raad var gaaet ud og derefter anbringe dine Aarsager som mæg
tige Bevæggrunde for din Ulydighed. Det Udtryk i dit Brev af
Særdeeles kgl. Naade kan ikke bevise din Duelighed eller rette
*) Abrahams’ Samling paa Det kgl. Bibliothek.
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Adgang til dit Embede; men Balders Død bliver inu i Dag spilt
efter dine instructioner, og dette blev grundet Pretext til din
avancement og blev og et Beviis paa din Duelighed til Embedet,
hvilket du heller kan anføre. Kgl. Naade falder som oftest ved
Uddeling af Embeder paa dem, som icke ere skabte for Embe
derne. Du kan end ydermere sige for at retfærdiggøre Kongens
Valg af dig til Instructeur, at du, siden du var bleven det, formenede at have givet kiændelige Prøver i mange unge Skuespil
lere, især hos dem, som Opdragelse havde nægtet al teinture &f
det, som henhører til det skiønne, og om du ikke var bleven lige
saa nyttig for dem, som kaldte sig Studenter, saa var det icke
din, men deres egen Skyld, eftersom de troede sig at være gode
Acteurer, fordi de havde været maadelige Studentere, da Erfaring
dog viiser, at de kunde være det sidste ypperligt og derhos elen
dige Acteurer. — Hav den Godhed at giøre dette om paa den beste
Maade, men saa hastig som skee kan. Regisseuren kan blive ved
Prøven.
d. 27. Okt. 1779.
Warnstedt.
Hvor spændt Forholdet nu var mellem Schwarz og de tilbage
blevne Medlemmer af Selskabet, kan man læse sig til af nedenstaaende Brev fra Preisler*):
Pro Memoria!
Ved at efterse det dramatiske Selskabs Dokumenter savnes
følgende Stykker, som De ventelig har taget til Dem for at giennemlæse dem:
Deres Recensioner fra 1777:
Over: De tre Friere
Litta (i]
— : Sommersynerne
— V
— : Zaire, Henrich og Pernille og Pagen
— X
— : Zaire
—- O
— : honette Ambition
— D2
— : Julie og Romeo
— F2
— : Barselstuen
— G2
— : forslidte Kiærlighed og foregivneMedbeyler
— K2
— : Ines af Castro og Modens Sæder
— L2
— : Ines af Castro
— M2
*) Det kgl. Bibliothek.
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Recensioner fra 1778:
Over: Den honette Ambition, betegnet
Litta T
— : Kandestøberen
— Q
— : Kandestøberen
— V
— : Stedmoderen
— DS
— : Henrich d. IV’s Jagd, Aabenmundede og Fruentimmerhaderen
— Gg
— : De tre Friere
— LI
— : Nysgierrige Fruentimmere
— Pp
— : Lykkelige Feyltagelse og Minna v. Barnhelm
— B2
— : Forstilte Utroeskaber
— 19
— : Zarine
— Nr. 13.
Breve til Selskabet i Anledning af Balders Død«:
Fra General Eickstedt
— Staats-Secretair Høegh-Guldberg
— Justitsraad Schlegel
— Lieutenant Abrahamsen
— Secretair Wibe
— Justitsraad Lauen
Et Brev fra Dem, dat. 1. Aug. 1778 om Forstander Valget Litr. N.
— ditto — 27, Juny om de i Selskabet Tourviis spillede Roller O.
En Afhandling af Dem over Tartuffe. P.
Et Brev fra Theater-Direktoratet. Æ,æ.
Deres Tale paa Kongens Fødselsdag dat. 7. Febr. 1788. T2.
— Afskeedstale som Forstander d. 1. May 1779. Q6 og endelig
Deres Oversættelse af Tankerne over Skuespillernes Spill Nr. 8.
Der findes ikke eet af alle disse anførte Stykker i Selskabet,
og vi igientager, at vi haabe, De ikkuns har taget disse Docu
menter til Dem, for at igiennemlæse dem; da vi dog i saa Fald
paa det snareste udbeder os samme tilbagesendte, tilligemed Styk
ket Arno, som De i May Maaned 1778 oversatte for Selskabet og
leverede det til dets Øvelser.

Charlottenborg d. 10. November 1779.
Til velædle
Hr. Schwartz, kgl. Acteur og Instructeur ved Skuespillene.
Bokkenhevsek : Kgl. Maj. Acteurs.

Preisler
paa Selskabets Vegne
som dets P.t. Secretair.
9
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Dette ret lange Brev, der jo for en Del indeholder Opramsninger, gengives dog her i sin Helhed, fordi det dels giver et godt
Begreb om, hvad det var for Emner, Selskabet behandlede i
Møderne, dels viser os, i hvor høj Grad Schwarz har været virk
som ved dets Arbejde.
Af hvilken Grund Schwarz har taget disse Sager med sig,
er ikke let at se; ej heller forstaar man, at der er gaaet over et
halvt Aar efter hans Fratræden fra Formandspladsen, inden man
afkræver ham saa vigtige Sager, medmindre det er hans Udmel
delse af Selskabet, der har foranlediget denne Skrivelse, der
smager lidt af en Krigserklæring. Schwarz har næppe leveret
Sagerne tilbage, dertil ved Overskou altfor god Besked om dem;
det er ganske tydeligt i Overskous Genfortælling af Schwarz’s Be
retninger at se, naar denne har haft Breve og Optegnelser at støtte
sig til, og naar det kun har været ud af Hukommelsen, han har
fortalt. Tit genfinder man Ord og Vendinger hos Overskou, som
er ordrette Gengivelser af Breve, Schwarz har faaet, og som er
opbevarede ad anden Vej. Man kunde som Aarsag til, at Schwarz
har reddet disse Papirer fra Undergang, formode, at han allerede
da af Warnstedt har været underrettet om, hvad der forestod
Selskabet, og han har derfor villet redde, hvad der for ham havde
særlig Betydning, altsaa navnlig hans egne Arbejder og Brevene
om Selskabets Hovedsejr, Opførelsen af »Balders Død«, der ogsaa
fik saa indgribende en Betydning for hans personlige Karriere.
Den 7. December 1779 faldt Selskabets Dødsdom; det blev
saa at sige fældet ved sin egen Faders Haand, da han saa, at det
ikke artede sig efter hans Hoved og lik Symptomer paa at være af
Skiftinge-Arlen. Denne Dag indgik nemlig Overtilsyns-Commissionen med en allerunderdanigst Forestilling til Kongen. Naar
Overskou*) ordret kan gengive denne, skønt Arkivet for dette Aar
er brændt, kan Forklaringen kun være den, at det er Warnstedt,
der har affattet den enten i Forstaaelse eller i Samarbejde med
Schwarz, og at denne har taget en Afskrift af den, inden den gik
til Kongen. Dette er denne Afskrift, Overskou har haft til Raadighed. Dens Ordlyd er:

*) III, S. 174.
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»Det af Instructeur Schwarz stiftede dramatiske Selskab, som
i det Praktiske bestod af de unge Skuespillere af begge Kiøn, havde
til Hensigt ved indbyrdes private Øvelser og Undervisning at opnaae en desto hastigere Færdighed i Skuespillerkunsten. Med
dette Selskab er, efter vedlagte Promemoria fra Kammerherre
Warnstedt og hosføiede Beretninger fra Instructeur Schwarz og
Acteuren Preisler, nu forefalden den Forandring, at deraf er udgaaet Stifteren Schwarz, Acteurerne Elsberg og Busk, Actricerne
Gielstrup, Schall, Fogh, Møller, Aaslev og Astrup, men kun vedblevne Acteurerne Arends, Rosing og Preisler tilligemed Regisseur
Hansen og Actricerne Rosing og Preisler, hvilke endnu have valgt
til Medlemmer 3 unge Studenter: Rahbek, Pram og Zeuthen. At
indbyrdes Uenighed har været Grunden til denne Forandring og
Skilsmisse, og at Schwarz som Stifter har havt billig Føie til at
gaae ud af Selskabet, derom er Commissionen fuldkommen under
rettet. — Da Selskabets første Indretning og Hensigt saaledes er
forstyrret, og det nuværende, som rimeligvis vil udgiøre et Partie
for sig selv, kun bestaar af 3 Acteurer, 2 Actricer og 3 fremmede
Studenter, saa er det troeligt og fast uimodsigeligt, at deraf ikke
alene vil fødes mere Uenighed imellem Skuespillerne indbyrdes,
men at endog hvert Partie for sig vil søge sine Tilhængere in
publico. hvortil de 3 unge Studenter kunne blive beqvemme Red
skaber. og hvoraf meget let kunde opstaae ubehagelige Uordener.
Det bedste Middel til at forebygge dette, var uden Tvivl at ophæve
det dramatiske Selskab og at forbyde al saadan privat Sammen
komst paa Theatrene: men derimod at paalægge Theaterdirecteuren alvorligt at tilholde Instructeurerne ved Prøverne og Repe
titionerne paa Stykkerne at rette Skuespillernes Feil i Declamationerne. Minerne og Gebærderne og at give dem den med hver
Rolle især passende Underviisning; hvoraf følger, at Schwarz som
Instructeur for de Yngre og i comiske Roller retter og underviiser
Acteurerne Rosing, Busk, Gielstrup og Preisler, og Actricerne
Preisler, Møller, Aaslev og Astrup saavelsom i Tiener- og Sou
brette-Roller Actricerne Bech og Kemp og Actricerne Gielstrup,
Schall og Petersen; hvorved blev og at forstaae de Unge, som
herefter maatte tilkomme. De Øvrige, som alle ere at henregne til
den ældre Klasse, havde da at modtage Rettelser og Underviisning
af Instructeur Rose. Paa denne Maade opfyldes Deres Kgl. Mayestæts allerhøiesle Befaling af 9. Marts 1778 med Hensyn paa disse
9*
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to Inslrucleurers Forretninger. Ifølge heraf indstiller Commissio
nen allerunderdanigst til Deres Mayestæts allernaadigste Resolu
tion: om ikke det dramatiske Selskab aldeeles maatte ophæves
og al saadan privat Sammenkomst paa Theatrene forbydes, la
det derimod paaligger Directeuren alvorligt at tilholde Instructeurerne, hver for sig, efter ovenmeldte Inddeling ved Prøverne
og Repetitionerne af Stykkerne at rette og undervise Skuespillerne
af begge Kiøn, saaledes som det bedst passer sig til enhver af de
forskiellige Roller.
Eickstedl.
Holstein.
Høegh Guldberg.
Jacobi.«

Endnu samme Dag skrev Kongen paa denne Indstilling: »Ap
proberes i alle Poster«, og Ordren sendtes nu til Selskabet, der
just var samlet til Mode, bl. a. for at optage en fjerde Student,
den 20aarige, senere som elegisk Digter bekendte Jonas Rein.
Dette betød en stor Sejr for Schwarz, han havde ikke alene
faaet Selskabet tilintetgjort (at det endnu et Par Maaneder hem
meligt samledes i Preislers og Rosings Hjem, fik ingen Betydning^,
men han havde faaet sin egen Magt udvidet, ja, endog faaet den
særlig pointeret overfor sin Modstander, Rosing, der direkte skulde
staa under hans Instruktion. I Forestillingen forblev imidlertid
en Del af Selskabets Opgave uberørt. Der er ingen Tvivl om, al
Schwarz’s Hensigt ikke blot har været den at fuldstændiggøre
Skuespillerne i deres Roller. Den langt vigtigere Side af Sagen
var, at han ved denne Sammenslutning har villet vække Aktører
nes Siandsfølelse og Ære, han har villet højne deres Moral og
deres Anseelse og har set, al dette lettere naaedes, naar mange
stod enige med ham, end naar han alene som Instruktør eller blot
Skuespiller vilde hævde sine Theorier. Herom vidner hans hele
Færd, især hans mange Taler, hvor han Gang paa Gang indskær
pede Skuespillerne deres Pligter overfor dem selv, og hvori han
stadig fremdrog Eksempler paa, hvorledes de ældre Skuespilleres
og Skuespillerinders private Liv skadede hele Standens Anseelse.
Det var ikke en blot og bar Øvelsesskole, en »Planteskole for
Skuepladsen«, som Rahbek kaldte det, Schwarz tilsigtede; nej. det
var den første virkelige Skuespillerforening, der skulde værne om
Standsinteresserne, som nu dræbtes af sin egen Skaber, fordi han
saa, al den var ved at forfejle sit Maal ved Indblanding af frem-
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mede Elementer og fremmede Interesser. Derfor var det sørgeligt,
at det gik, som det gik.
Den, man tør sige, ufrivillige Aarsag til Selskabets Undergang,
Rahbek, har sikkert handlet i god Tro og ud fra sin varme Inter
esse for Skuespillerne; Skade, at Resultatet blev saa trist! Han
var imidlertid ikke til Sinds at lade denne Fornærmelse gaa upaatalt hen. Han skrev et Brev*/ til Warnstedt, som viser hans Vrede.
Det ser saaledes ud:
P. M.
To Gange var jeg i Gaar hos Dem i det Haab, at have den
Ære at tale med Dem i en mig meget vigtig Sag, men jeg fandt
Dem ikke hiemme. Dels af Frygt for enten oftere at have det
samme Vanheld, eller for at komme paa en Dem ubeleilig Tiid,
dels Betragtningen af, hvormeget friere, tydeligere og bedre man
forklarer sine Tanker i Breve end ved mundtlig Samtale, bevæ
gede mig til at tage mig den Friehed at skrive til Dem.
Da jeg for omtrent 14 Dage siden havde den Ære at tale
med Dem. erindrer De formodentlig, at vi i Anledning af Gangen
over Thea I ret talte om »Det dramatiske Selskab«; jeg havde den
Glæde at høre Dem samtykke, at Selskabet nu kanske blev mere
virkelig gavnligt, da dets Planer var mindre vidtudseende. Siden
den Tiid har De givet Selskabet adskillige (vel i Smaating) men
dog tydelige Prøver paa Deres Yndest, De var desuden Selskabets
Æresmedlem, jeg vilde tale frit med Dem om dets Sag, om jeg
endog ikke vidste, at alle parliculaire Breve var Helligdomme, som
en Mand af redelig og ædel Tænkemaade ikke kan fremviise eller
benytte sig af til Forfatterens Skade.
Allerede for 3 el. 4 Uger siden hørte jeg af Hr. Elsberg, at
han vovede sin Lykke ved at blive i Selskabet og derfor vilde for
lade det; jeg vidste ikke, om gammelt Uvenskab imod mig bragte
ham til denne Beslutning; jeg bad ham derfor sige mig et Ord
derom; og jeg vilde strax forlade Selskabet; dette vilde han ikke,
han gik ud, og vi troede samtlige, det var, fordi han fortrød at
have paataget sig Pligter, som han elsker sin Kunst for lidet til at
*) Brevet findes i den Bøllingske Samling paa det kgl. Bibliothek og
er tidligere fremdraget af den udmærkede Theaterhistoriker Arthur
Aumont i »Museum 1893".
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opfylde, og hans øvrige Snak laa vi ikke paa Hierte. Med den
redeligste Fliid arbeidede vi nu paa at naae vor fælles ærefulde
Hensigt, ved samlede Kræfter at stige i Kundskab, at rette og
underviise hinanden indbyrdes, da det eneste uformodede Stod
rammer os. Theaterdirectionen befaler os at ophæve Selskabet,
og vor Konge stadfæster denne Befaling. Særdeeles forundrede
denne Befaling mig i Begyndelsen, at Videnskabens, at Kunstens
Beskyttere forbød os at foreene vore Kræfter for at giøre Frem
gang i vor Kunst! Og jeg kom mig først af min Forundring ved at
høre, at Gabale og Uenighed befrygtedes. Nu er det vel saa, at
Selskabet fra først af har haft Ord for Cabale, og at det har haft
mange Fiender, men dog er blevet beskyttet. Jeg faldt i en ny
Forundring, især da jeg kiendte Selskabets redelige Hensigter,
indtil det faldt mig ind, som De har sagt mig: Fortienester har
altiid Misundere og Fiender. Nogle iblandt disse maae have fundet
Vei til at sværte os blandt de Høiere, som deres Høihed og deres
andre Forretninger nøder til at see med Andres Øine. Disse har
talt, og »det dramatiske Selskab« tier, overbeviist om sine redelige,
miskiendte Hensigter, og det er kun mig, der som Privatmand
vover at tale derom i Fortroelighed til en Mand, der har kaldt mig
sin Ven.
Men i samme Ordre findes jeg og min Ven Pram nævnte, der
tales om, at vi vare komne ind i Selskabet skiønl Theatret uved
kommende, og dette biefaldtes neppe; De seer, hvis vore Navne sad
i Forbindelse med de Ord Complot og Cabale, hvor nødvendigt
det var for os at retfærdiggiøre os. De fortryder da ikke paa, at
jeg udbeder mig, at de Udtryk i Ordren, som angaaer mig, inaatte
mig meddeles, enten De behager skriftlig eller at fastsætte en Tiid,
da jeg uden at være til Uleilighed kan komme for at tale med
Deres Høyvelbaarenhed derom. — Saalidt Lyst jeg har til at
nærme mig til de Store, skal jeg dog komme, naar Sandhed kal
der, naar Bagvadskelse opfordrer mig; jeg skal trænge igiennem,
jeg skal tale, og Uskyldighed skal komme for Lyset, og Bagvad
skerne skal ikke bestaae. Jeg beder, De forlader en Digter denne
sværmeriske Apostrofé, den undgik mig, uden at jeg vidste det,
og jeg troer, Sagen ikke er saa farlig; jeg behøver kun at oplyses,
og dette venter jeg at blive. Kun to Ting vil jeg endnu legge til,
som maaske ved en mundtlig Samtale kunde glemmes, og som De
dog bør viide for i paakommende Tilfælde at kunne tale Sand-
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hedens Sag. — »Det dramatiske Selskab« har ikke søgt mig, jeg
har søgt det. Ved Oversættelsen af »Romeo og Julie« søgte jeg at
komme i Forbindelse med det, da blev det ventileret, at jeg skulde
være Æres-Medlem; Misundelse og Fiendskab satte sig derimod;
dette har Herr Schwarz selv sagt. I Anledning af Udgaven af
Diderots Værker blev det atter omtalt; Herr Schwarz forlod da
Selskabet; jeg frygtede, Selskabet vilde giøre sig Skade ved at
vælge mig til Æres-Medlem, og nu saa jeg ingen anden Muelighed
til at standse det end ved at søge at blive medarbeidende Medlem,
en Ting, som var mig sand Fordeel og Ære. Det andet er, at for
nogen Tiid siden havde alt Herr. Schwarz projekteret at trække
fremmede ind i Selskabet, nommement mig, Herr Knudsen, Hr.
Rosenstand.
Jeg maae beede om Forladelse, fordi jeg incommodere med et
saa langt Brev! Ligeledes maae De tilgive mig, at jeg ikke har
givet Dem vedbørlig Titel, men den Sag er mig ganske fremmed,
og jeg fulgte Glyceries Regel, at det var ingen bedre Complimenter
at giøre end at give dem bagvendte.
Rahbek.
Dette Brev er baade velskrevet og dristigt, især da Rahbek
paa dette Tidspunkt var afhængig af Warnstedts Velvilje. Han
havde netop indleveret »Den unge Darby« til Antagelse paa Theatret. Det kan ikke afgøres, om Rahbek har haft Ret i, at Warnstedt i denne Sag har baaret Kappen paa begge Skuldre. Hans
tidligere anførte Brev til Schwarz synes at modsige det. Mulig
har Kammerherren ment det farligt, om Selskabet inden Forbudet
fik Nys om dets Mulighed, og derfor udtrykt sig i diplomatiske
Vendinger ved Samtalen med Rahbek, og denne har da misfoi •
slaaet dem. Der er i alt Fald ingen Grund til at tvivle om, at Rah
bek her har handlet i god Tro. Det viser ogsaa hans senere Op
træden. Da Warnstedt ikke værdigede ham et Svar paa Brevet,
traadte han offentlig frem og skrev en skarpt formet Pjece, hvori
han forlangte at faa at vide, hvad der i den allerunderdanigste
Forestiling fra Over-Tilsyns-Kommissionen til Kongen havde slaaet
om ham og Pram, og denne Pjece indeholdt ret utilslørede Angreb
paa Warnstedt og Schwarz. Ogsaa den blev ubesvaret, og derpaa
lod Rahbek efter sine Venners Raad Sagen falde.
Skønt Warnstedt ikke syntes om »Den unge Darby«, lod han
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den dog anbefale til Antagelse, for at det ikke skulde siges, at
han af personlig Uvilje mod Forfatteren, der offentlig havde ud
talt sin Tvivl om hans Loyalitet i den anførte Sag, havde villet
skade ham. Denne Handlemaade førte til en Forsoning mellem
Rahbek, Warnstedt og Schwarz, noget, der sikkert var til over
ordentlig stor Gavn for Theatret, hvis Stilling da var saa usikker,
at det kun vilde have gjort Sagen yderligere vanskelig, om tre af
de Mænd, der alle, hver paa sin Maade, vilde dets ubetingede Vel,
havde ligget i indbyrdes Krig.
Schwarz’s Betydning for Theatret blev stedse større. I højere
og højere Grad trængte hans kunstneriske og moralske Anskuel
ser igennem, og han skal derfor her med Ære nævnes som den
første mandlige danske Skuespiller, der bidrog til at højne sin
Stand, og som ved utrættet og uegennyttigt Arbejde forinaaede
at bane Vejen til Scenen for dem, der elskede deres Kunst og gik
op i den, saaledes at det efterhaanden blev betragtet som en Ære
og ikke som en Skam at virke ved Theatret. Men lang Tid varede
det endnu, inden den almindelige Uvilje mod Theatret helt fortog
sig. Betegnende i saa Henseende er det, at P. A. Heiberg endnu i
1830 trods sit anerkendte Frisind nølede med at give sit Samtykke
til, at Sønnen indgik Ægteskab med Aktricen Johanne Louise
Pætges, da dette var en Mesalliance.
Derfor bliver Schwarz’s Fortjeneste dog ikke mindre; han
staar og skal stadig staa som den, der anviste den danske Skue
spiller hans rette Plads indenfor det borgerlige Selskab!

VIII.

„KAMMERHERREN?’
et vikle blive for vidtløftigt og ganske udenfor dctte’Arbejdes
Plan at skrive hele Kammerherre Warnstedts Historie som
Leder af det kgl. Theater, den kan desuden med Lethed læses hos
Overskou. Det er mig kun magtpaaliggende saa godt som muligt
at give et Billede af denne betydelige Mands Forhold til det lystige
og urolige Folkefærd, hvis Overhoved han gennem en ret anselig
Aarrække var.
Vi har tidligere lært ham at kende som en ivrig Kunstdyrker,
der allerede, medens han er Løjtnant og sidder i meget smaa
Kaar, elsker Theater- og Digtekunst og af sin knappe Tid og sine
smaa Midler ofrer, hvad han formaar for at redde Schwarz fra
alle de Farer, der truer ham. Vi ser, at han ikke, da Naadens Sol
skinner paa ham, svigter sine gamle Idealer, og da han endelig
kaldes til sit Livs Hovedgerning, betænker han sig ikke, men
ofrer sin militære Karriere for at tjene Thalia og Melpomene.
Han gør det ikke alene af Kærlighed til Kunsten, men ogsaa af
Interesse for Kunstnerne, disse store, ubehjælpsomme Børn, der
kunde være ulydige, troldede og uartige som riglige Børn, men
tillige bedaarende elskværdige og fornøjelige. Det første, Warn-
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stedt indser, er, at Orden og Disciplin maa der til. Han forlan
ger f. Eks., at Aktørerne skal møde præcis til Prøverne, og delte
indbringer ham hans første Konflikt, idet denne ret simple Pligt
ikke behager Jfr. Winther, og da han i høflige men bestemte Ud
tryk forlanger, at hun skal lystre og passe sine Ting, bliver hun
arrig, stamper i Gulvet og — spytter paa ham, hvorfor han maa
idømme hende Blaatarns-Straf; men saa snart han saaledes har
vist hende, at han har Magten, eftergiver han hende Straffen,
akkurat som naar man viser smaa Børn Riset for at faa dem til
at være artige. Det varer imidlertid heller ikke længe, inden del
gaar op for Aktørerne, at Warnstedt er deres bedste Ven, at han
søger at dæmpe og glatte, og at han som Mellemmand imellem
dem og Direktionen er paa deres Parti og søger at skaffe dem
alle de Goder, han formaar. Allerede tidligt har vi (paa Det kgl.
Bibliothek) et Brev fra Gielstrups Moder, hvori det hedder:
»Naadigste Herre! Jeg veed, hvad jeg skylder Dem endog for
begge*) mine Børn, som De saa directe og indirecte har søgt og
daglig søger at lyeksaliggiøre; men jeg seer skylden at være mig
for svær til Afbetaling og maae overlade det til Gud, som seer i
Hiertet, at han vil lade Dem opnaae Deris ønske i tied og evighed.
Tillad at jeg maae tage den største erkiendllighed med i min
Grav og leve og døe velbaarne, naadige Herres underdanigste
tienerinde.«
Af den Slags rørende Beviser paa Taknemlighed fik Warn
stedt mange, og hans fornemste Skuespiller, Schwarz, har i sine
Fortællinger til Overskou sat ham el meget smukt Minde, der,
selv om det er angribeligt i Enkeltheder, dog i det hele og store
giver det rette Billede af den elskelige, opofrende Personlighed,
Warnstedt var.
Men han fik ogsaa andre Breve, som hurtigt maatte vise
ham, hvad det var, der trykkede mest, — det vrimler rundt om i
de offentlige Samlinger med Breve, hvori Skuespillerne i deres
Pengenød beder ham cm Laan, Forskud, Kaution og lignende.
Selv ikke Kammerherreinden gaar fri for disse Skrivelser. Der
findes f. Eks. følgende lille Billet*):

*) En Søster til Gjelstrup var en kort Tid Figurantinde.
**) Abrahams’ Samling, Det kgl. Bibliothek.
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»Til Værn, uden Dem, Naadige Frue, kand jeg klage min Sorg
og søge tilflugt hos? Tal De min Sag hos Kammer-Herren Deres
Mand, og saa er jeg vis paa at finde Bønhørelse. I det mindste
(Forsikker jeg, veed Gud) at Kammerherren ey skal lide Skillings
Skade ved mig. Deres naadige Forbøn vil skaffe mig den lycke
af det laan, jeg har søgt ved Theatret og saa er lycken gjort for
Deres
underdanis

Kbh. d. 26. Juli 1787

P. S. Min Siæl længes efter Bønhørelse
Til S. T. Kammer-Herrinde von Warnstedt

Tienerinde
C. A. Rose
fød
Bøttger.«

Og at der var mange Veje, undertiden ret besynderlige, ad
hvilke Skuespillerne søgte at fylde deres slunkne Punge, viser et
lille Brev*) fra Gielslrups Søster, der en kort Tid var Elev paa
Theatret uden at drive det til noget videre, hvad man ikke skulde
have troet; thi dette Brev viser i alt Fald, at hun har været ret
opfindsom:
»Høy og Velbaarne
Herr. Kammerherre!
For at lykønske Hendes Majestet Dronningen**) paa Hendes
Fødsels-Dag har jeg vovet at skrive Vers, og troer at de ere blevne
naadigst optagene, da jeg er for undseelig til at begiere noget, og
jeg veed, at Hendes Majestet er saa naadig at give noget, saa tager
jeg mig herved den frihed at bede Deres Høy Velbaarenhed om
det var mueligt at forrelæge det for mig, da det dog har kostet
mig saa let som det var 10 Rdlr., og jeg gjorde det i den tanke at
blive hiulpen af mine slete omstændigheder, jeg lever i Haabel
at Deres Velbaarenhed taler et godt or for mig og forbliver med
den største erbødighed
Deres Høy og Velbaarenheds
underdanigst tienerinde
.Marie Gielstrup.«
*) Det kgl. Bibliothek.
*) Maa være Enkedronning Juliane Marie.
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Selv om disse Smaabreve er ubetydelige, vidner de dog om
en rørende Tillid til Warnstedt, som jo altsaa ved sin Optræden
har vist sig den værdig.
Og dog kunde hans gode Hensigter blive skammeligt mis
kendte. Det beviser følgende lille Træk. Warnstedt indsaa snart,
at han ikke uden ret skrappe Straffemidler kunde faa Bugt med de
opsætsige ved Theatret, de daarlige Elementer, som saa en større
Betydning i at kunne hævde deres egen Frihed end i at tjene
deres Theaters Tarv. Men hans humane Tænkemaade fik ham til
at krympe sig ved at anvende Blaataarns-Straffen. For at slippe
udenom den indgik han til Overtilsynskommissionen med et For
slag, hvori han paaviste det uretfærdige i, at »det danske Theaterselskab ved for Opsætsighed imod Foresatte eller anden slig For
seelse at indsættes i et offentligt Fængsel, tilfælles for de grovere
Misdædere, skulde troe sig selv fornedret under den Classe af
Kongens Undersaatter, med hvilken det, og især Skuespillerne,
billigen kunde giøre Paastand paa at sættes i Lighed.« Han fore
slog da, at der paa Theatret selv indrettedes et Arrestkammer,
hvor den skyldige kunde indsættes, uden at han dog vilde have
Blaataarn-Straffen helt afskaffet; den skulde kun bruges til alvor
lige Tilfælde.
Man skulde nu have troet, at Skuespillerne vilde være Warn
stedt evigt taknemlige for, at ikke det hele København skulde er
fare. at de blev straffede for den eller den ringe Forseelse. Rahbek saa imidlertid heri en Fornærmelse mod Standen, nu kunde
Warnstedt jo ganske rolig putte dem i Kachotten, uden at nogen
mærkede det, det vilde avle Vilkaarlighed, og han ophidsede der
for Skuespillerne i den Grad mod Sagen, at Rosing fik overtalt
Schwarz til at meddele Warnstedt, at den nye Foranstaltning med
Arrestkamret var meget ilde set. Warnstedt blev yderst forbavset
og erklærede, at han netop havde gjort det i den gode Hensigt al
skaane Kunstnerne for det vanærende ved at sidde under Tag med
Mordere og Tyve. — Det hjalp ikke. Rahbek skrev en Klage,
som de yngre underskrev, og som Preisler, der skyldte Warnstedt
hele sin sceniske Eksistens, paatog sig at overbringe Arveprinsen.
Det hjalp dem ikke, Arrestkammeret forblev der i Warnstedts
Direktionstid, og da det fjernedes, lød der lige saa rasende Mis
fornøjelse, fordi »den nye Direktion nu igen vilde smide Skuespil
lerne ind blandt Kæltringerne i Blaataarn.« — Hvor det dog er
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tragi-komisk, at disse voksne Mennesker ikke kunde eller ikke
vilde indse, at del var en Formildelse af Straffen, at de slap fol
det offentlige Fængsel! De, der virkelig kom i Blaataarn, og del
hændte jo adskillige Gange efter Warnstedts Tid, ikke i den, fik
ogsaa Kærligheden at føle, og vi har allerede tidligere set, hvor
hurtigt de blev spage og myge, naar de sad der.
Det gik hurtigt op for Warnstedt, at det var umuligt for de
fleste af Kunstnerne at leve ordentligt med de Gager, de havde.
Hans Maal var da at lette Sagen for dem paa alle muligt Maader,
naar de havde Vanskeligheder. Men Ulykken var, at Theater
kassen i Almindelighed ikke var vel heslaaet, saa at den kun, naar
Situationen saa særlig alvorlig ud, kunde træde til med Forskud.
Beneficer eller Gageforhøjelser. Nu fandt han imidlertid paa en
Udvej, nemlig at Theaterkassen skulde kautionere for Skuespil
lerne, naar de angav nyttige Formaal og vilde laane Penge hos
private. Da det var besværligt at holde Regnskab, naar der var
mange forskellige Laangivere, blev det efterhaanden Skik, at en
af Byens billigste Aagerkarle, Bräutigam, altid ydede Skuespillerne
Laanene, ja, naar ikke andet udtrykkeligt blev nævnet, betragtede
Warnstedt det stedse som givet, at det var ham. Og spurgte man
om Raad, henviste han til Bräutigam. Dette gik roligt i 12 Aar,
Bräutigam holdt hæderlige Regnskaber, var ikke inhuman ved
Prolongationer og desuden Ven med en Del af Skuespillerne. Men
saa fik pludselig P. A. Heiberg Nys om Sagen, og i »Rigsdalersed
lens Hændelser« tog han fat paa dette Forhold og fandt det
skammeligt, at selve Theatrets Leder beskyttede denne Blodsuger
og hjalp ham til at ruinere Kunstnerne; Sagen kom paa Tale, og
det varede ikke længe, inden Warnstedt som Tak for sin Velvilje
maatte høre Rygter om, at han selv fik Procenter af Aagerkarlen
for at henvise Laantagerne til ham. Warnstedt laa syg og kunde
ikke straks imødegaa Rygterne, men da han kom sig noget, for
langte han af Over-Tilsynskommissionen, at den straks skulde lade
Politimesteren undersøge Forholdet, da han ønskede at renses for
de skammelige Beskyldninger. Under Forhørene viste det sig, al
Warnstedt havde holdt sine Instrukser efterrettelig, ja, at han
endog, hver Gang der skete Henvendelser til ham om Ordningen at
saadanne Laan, indtrængende havde fraraadet dem, og, naar det
ikke kunde være anderledes, overfor de mest trængende havde
betalt Renterne for dem af sin egen Lomme. Dommen lød da

142
ogsaa paa hans Frikendelse og gav Theaterkassen Ordre til at
betale Bräutigam 19,412 Rd. — for de øvrige Beløb mentes det, at
han havde taget Aagerrenter, og derfor konfiskeredes de. Frem
tidig skyldte de Theaterkassen Pengene, og som man vil have set
i Indledningen til dette Arbejde, eftergaves senere af disse Penge
alt, hvad der ikke var betalt. I sine Theaterdage havde han den
Sorg at se Kassen bedraget for et større Beløb, oven i Købet af en
Mand, han til det yderste havde søgt at hjælpe af Nød, og han
led den Tort, at det i Byen blev sagt, at han havde været vidende
om Sagen. Men atter rensede Dommen ham fuldkomment, saa at
det viste sig, at den eneste Bebrejdelse, der kunde rettes imod
ham, var, at han havde været for god og maaske for godtroende
overfor Bedrageren.
Warnstedt var ikke for intet gammel Soldat. Han indførte
med fast Haand Orden og Regelmæssighed i Theatrets daglige
Drift. Han taalte ikke Udskejelser, naar de foregik paa Theatret.
Han foretog Runder paa Paaklædningsværelserne for at se, at
ingen sad og soldede med Venner og Bekendte der. De voksne
holdt ikke af at overraskes af Kammerherren i noget ulovligt; han
havde en saa smidig og elegant Maade at irettesætte dem paa, at de
tabte Mund og Mæle, men samtidig var hans Ord saa sarkastiske
og rammende, at de huskedes. Og Balletbørnene vidste godt, at
hans tynde Spanskrørsstok ikke var til at spøge med, naar han
overraskede dem i Gavtyvestreger. Og dog var al hans Vrede altid
glemt, naar Irettesættelsen var forbi. Selv naar en Skuespiller ved
for stor Aabenmundethed havde fornærmet Warnstedt, og dette
var kommet ham for Øre — det skete ikke, naar han selv var til
Stede —, lod han sig aldrig senere mærke med, at han vilde
hævne sig, tværtimod, han gjorde sig pinlig Samvittighed af, om
han kom til at behandle Skuespillerne forskelligt. Den Mand,
som havde krænket ham bag hans Ryg den ene Dag, kunde være
lige saa sikker paa hans hjælpende Haand den næste, hvis han
trængte til den, som den, der aldrig havde forbrudt sig. I 14 lange
Aar ledede Warnstedt det kgl. Theater med fuld Honnør, og ingen
anden Direktør har gjort det større Nytte end han. Og dog kom
der til Vanskelighederne, Aktørerne beredte ham, andre, der var
værre at besejre. Det var den Magtbrynde, de i hans Tid veks
lende Direktioner lagde for Dagen. Og dog forstod han at beholde
Tøjlerne selv overfor en brutal Person som Eickstedt, der med
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plump Soldaternæve søgte at tiltvinge sig Magt paa Omraader,
hvor han ingen havde. Sindigt og selvsikkert viste han ham til
bage. Han gik sejrrig ud af Kampen mod Overhofmarskal Num
sens Træskhed og Bagtrappepolitik. Sikker i sin Sag lod han
sin Ledelse stille for en Kommissions Undersøgelse. Den havde
efter lange Tiders Arbejde kun en Indvending at gøre mod Ledel
sen — der var en Pyntekone for meget! — og den maatte den
endda frafalde. En haardere Nød fik Warnstedt at knække, da
Rosenstand Goiske efter lange Bestræbelser blev optaget i Direk
tionen som Censor. Han havde i lange Aar været en haard og
ensidig Dommer over Theatrets Præstationer. Nu mødte han
frem med sine forudfattede Meninger: men de prellede alle af mod
Warnstedts gennem Arbejde og Selvsyn høstede Erfaringer, og
det endte med, at Rosenstand, der trods al sin Paastaaelighed
var en retfærdig Mand, bøjede sig for den stærkere.
Udefra var der nok at kæmpe imod. Forfatterne var et van
skeligt Folkefærd, men de lærte alle efterhaanden al erkende, at
Warnstedt var deres Ven, der gerne vilde komme dem i Møde
med Velvilje, hjalp dem — stundom af sin egen Kasse — ud af
Forlegenheder, og som navnlig altid arbejdede for, at den natio
nale Digtekunst fik Fortrinsret paa den danske Scene. — Endelig
var der Kritikerne med den evig urolige Rahbek i Spidsen. Men
der var den Mærkelighed ved alle Angrebene paa Warnstedts
Ledelse, at de altid kaldte Forsvarere frem, og den, der i den ene
Strid havde staaet skarpt imod ham, kunde i den næste staa helt
paa hans Side.
Endelig fortjener det at bemærkes, at der under Warnstedts
Ledelse skete en Fornyelse af dansk Skuespilkunst, idet et helt
Kuld af udmærkede Kunstnere, der skulde bære Scenens Ry vidt
ud over Landets Grænser, opfostredes under ham. Man har sagt,
at man ikke har Lov til at tillægge en Regent al Skylden for det
gode og det onde, der sker under hans Scepter, og det er sikkert
ogsaa rigtigt; men havde Warnstedt ikke været den skarptseende,
dannede og humane Mand, han var, hvis hele Stræben var uegen
nyttig ideel, var der ikke vundet den Fremgang, der skete under
hans lange Regeringstid. Den 1ste Maj 1792 trak han sig tilbage
fra Theatret og gik som Gesandt til Lissabon. Snart skulde Theatret føle Savnet af ham, og dybt maatte hans Angribere beklage
hans Bortgang; de følgende Ledere var ham langt underlegne,
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og snart »stod Riget i Vaade«. Det var egentlig først Kammer
herre Hauch, som sent og efter lang Tids Arbejde naaede at
bringe paa Fode igen, hvad Warnstedts Efterfølgere havde ned
brudt af hans udmærkede Arbejde.
Der er enkelte Pletter i hans Regering -- Affæren med Md.
Walter er en af disse, maaske den eneste af Betydning. Helt uforstaaeligt forekommer det, at denne Mand kunde efterlade sig en
Gæld af 2000 Rd. til Theaterkassen, og at man ikke ved Opgørel
sen henvendte sig til ham, der jo sad i en anset Stilling, for at faa
ham til at berigtige den, men uden videre strøg den sammen med
Aktørernes. Dette tyder paa, at Gælden i Virkeligheden ikke kan
have været hans egen, men en, han af sit gode Hjerte har villet
dække over og ikke har naaet al faa afbetalt, inden han gik. Har
dette været Tilfældet, er del ikke underligt, at Kronprinsen, som
lige til det sidste holdt sin naadige Haand over ham, ikke har
villet krænke ham ved at rippe op i gamle Forhold. Maaske det
ogsaa er af denne Grund, at Arkivet slet intet indeholdt til Oplys
ning af Sagen. Beløbet er slet og ret ført paa Tabskontoen.
I saa Tilfælde vil denne enkeltstaaende Omstændighed i ingen
Henseende kaste Skygge over Warnstedts Navn. Det vil straale
paa Theatrets Himmel ogsaa i Fremtiden, og endnu den Dag i Dag
skylder danske Skuespilelskere Warnstedt en oprigtig Tak, fordi
han i vanskelige Tider førte Skuden af Havsnød ved sin sikre
Styreevne.

IX.

„FAMILIELIV. “
a Knud Lyne Rahbek*) en Dag som Rus sad paa Neergaards
berømte Kaffehus og vederkvægede sig mellem to Forelæsninger,
kom en af hans Kammerater hen til ham og sagde med forarget
Klang i Stemmen: »Kender du ikke ham, Trondhjemmeren, Ro
sing? »Jo!< Ved du, at han har givet sig til Theatrel?< »Saa?<
»Hvad siger du om det?< At jeg vilde ønske, jeg kunde gøre det
samme! <
Jo, han kendte ham godt, denne store, stolte Nordmand med
det lyse, frie Blik, med den musikalske norske Klang i Stemmen.
Han havde, forste Gang han saa ham, følt hans stærke Næver.
Det var en Dag til en Forelæsning, at Nordmændene kom stor
mende ind og fandt Pladserne optagne af de Danske. Rosing tog
da den lille spinkle Rahbek, løftede ham højt i Vejret og anbragte
ham paa Hovedet mellem to Bænke; Stillingen var ikke behagelig,
men han blev dog befriet fra den tidsnok til at se, hvorledes
Rosing og de andre Kæmper gjorde lyst omkring sig blandt Mod-
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standerne, indtil det hele blev afbrudt ved Professorens Komme.
— Rahbeks formastelige Ord fløj fra Mund til Mund paa Univer
sitetet, hvor de ogsaa naaede Rosings Øre, og da Rahbek atter
nogle Dage efter var »til Neergaards«, stod den store Nordmand
atter for ham, denne Gang for at takke ham for hans djærve Ord.
De kom i Samtale og sluttede et Venskab, som varede hele Livet,
om end imellem afbrudt af Misstemning, som skyldtes Rosings Op
farenhed.
Den 6. Oktober 1777 var Rahbek i Parterret og overværede
med bankende Hjerte Vennens Debut som Orosman i »Zaire«.
Han var henrykt over hans Sukces, men gik hjem med be
klemt Hjerte; han vilde jo saa gerne selv have været til Scenen,
men hans Fader vilde ikke tillade det. En anden Orm nagede
ogsaa hans Hjerte. Af Samtaler med Vennen vidste han, at det
var Kærlighed til den smukke Aktrice, Jfr. Olsen, der havde
drevet ham til Scenen; nu kunde han stedse være hende nær og
tale med hende, ja, han havde endda grundet Haab om, at hans
Kærlighed var gengældt. Og denne Jfr. Olsen var ogsaa Rahbeks
hemmelige Flamme, for hvis Skyld han havde spildt mange For
middage hos Neergaards for at indspille en saa stor Gevinst ved
Kortspil, at han fik Raad til at købe sin Parterrebillet for at se
hende om Aftenen. Faa Dage efter hørte han, at den store
Schwarz i »Det dramatiske Selskab« havde holdt en begejstret
Tale til Rosing, hvori han havde takket ham for hans Debut og
endt med de Ord: »Held være dig, unge Broder! Og en stedse
brændende Iver for din Kunst bo i dig! Bliv aldrig lunken, men
bliv stedse lig din første Aften, saa vil du leve, endog naar du har
fuldendt din Rolle paa Verdens Skueplads!«
Ja, det maatte være herligt. Trods sin Jalousi saa Rahbek
op til sin norske Ven og undte ham hans Medgang, glædede sig
paa Kunstens Vegne over dens nye Dyrker. Da Jfr. Olsen kort
efter Rosings Debut blev dennes Hustru, blev Rahbek snart en
daglig Gæst. Han siger: »Jo mere Priis jeg satte og med Grund
satte paa dette Venskab, jo vigtigere blev det mig at bevare det
og giøre mig ved eet i hver Henseende uplettet Forhold værdig til
at beholde det, og følgelig mere end paa Papiret — som man
nys har behaget at udtrykke sig — at være stræng Moralist mod
mig selv, uden dog derved at tilsidesætte vedbørlig Overbærelse
mod andre. Da vi nu tillige alle tree, jeg tør gierne sige, brændte
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lor vor fælles Kunst, da det var os Alvor at dyrke den, blev det
snart Vedtægt, at jeg hver Aften, naar der ikke gaves Skuespil,
medbragte did et eller andet interessant tysk eller fransk Drama,
som jeg, medens hun sad ved sit Fruentimmerarbeid, og han ved sin
Pibe, forelæste paa Dansk; en Færdighed, jeg, uden at jeg ret ved,
hvorledes, tidlig har tilvant mig og efterhaanden udstrakte til de
øvrige Sprog, jeg har lært. Dette gav os stedse nyt og interessant
Emne til Samtale ved vort lidet Maaltid; hendes lyse og levende
Aand og varme Følelse for alt ædelt og godt, begge saadanne, som
de vare udgangne af Naturens kierlige Moderhaand, bragte os
andre, og mig især, der sagtens tidlig havde faaet vel megen Respect for Alt, hvad der stod paa Tryk, til at agte paa den dob
belte Erfaringssandhed: at ligesom ikke Alt er sandt, hvad der
staaer i Bog, saaledes staaer ikke i Bog Alt. hvad der er sandt.
At jeg, efterhaanden som jeg mere og mere fik Smag paa saadan
Aftenunderholdning, maatte tabe Appetitten til den Ølsnak, der
falder ved et Slag Kort og en Pibe Tobak paa et Kaffehuus, be
høver jeg neppe at tilføie.«
Betydningen af det overfor citerede er for os, at vi her for
første Gang i Danmark ser et Skuespiller-Hjem, en borgerlig Arne
hos en Kunstner, hvor Hjem- og Familie-Lykken værner, og hvor
Kunsten vokser op i Læ af den. Det Rosingske Hjem bevarede
gennem hele Ægteskabet denne Soliditet og Tilforladelighed, der
bares oppe af Ægtefællernes ubrødelige Kærlighed til hinanden. Da
der kom Børn, — og der kom mange, nogle døde dog tidlig, — sam
lede Moderen al sin Kærlighed om dem. og der spirede Lys
og Lykke deraf. Hvor himmelvidt forskellig er ikke denne Livs
førelse fra den tidlige Aktørs Vinstuesjapperi og fra den Preis
lerske »kunstneriske« Uorden. Skønt dette Hjem netop var saa
fjernt fra alt theatermæssigt, fik det den største Betydning -for
Rosings Standsfæller, idet det aabnede det borgerlige Selskabs Øjne
for. at ogsaa Kunstnere kunde være agtværdige Borgere, at denne
Stand i sig besad Kræfter til at aftvinge Respekt for sine Medlemmers
Menneskeværd gennem deres daglige Liv. Baade Rosing og Hu
stru opnaaede den Glæde at blive deres Scenes største Pryd, Rosing
selv blev dens Instruktør, Publikum jublede, blot de saa dem, og
de bares paa Hænderne, hvor de viste sig; men de bevarede stedse
deres Hjem rent for alle Anfægtelser, de var ængstelige for at plette
det; kræsne i deres Valg af Omgang haandhævede de det gamle
10*
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Ord: My house is my castle!« — alt det Snobberi, som let samler
sig om Scenens Børn, holdt de sig frie for; derfor knyttede de
ogsaa, da Børnene blev voksne, Familieforbindelser med ansete
borgerlige Huse, og da deres Hjem og deres Kunst var deres Livs
Arbejdes eneste Maal, er det saa meget glædeligere at se, at deres
kunstneriske Egenskaber ogsaa nedarvedes, idet de blev Stam
men til den store og ansete Wieheske Slægt, hvis første Mand,
Michael Rosing Wiehe, staar uoverstraalet paa den danske Scene.
Rahbek gik ikke helt uanfægtet ud af sin Beundring for Md.
Rosing. Med hin Tids sværmeriske Werther-Trang arbejdede han
sig hurtigt en kunstig »ulykkelig« Kærlighed til. I sin Dagbog
skrev han Breve til sin »Olsen«, som han kaldte hende, hvori han
forestillede sig, at hun elskede ham ulykkeligt, ligesom Lotte el
skede Werther, og hvori han paa det mest komiske raser mod sin
gode Ven Rosing, der gav den skinsyge Ægtefælles Rolle. Selvføl
gelig havde dette aldeles intet med Virkeligheden at gøre, og til
Forklaring af denne mærkelige Overspændthed kan det vel tjene,
at Rahbek den Gang ikke var mere end 18—19 Aar, hans Stem
ninger og Følelser maatte have Udløb paa en eller anden Maade,
især da hans Skriverier som »Skuespillerbrevene« og hans øvrige
offentlige Moralprædikener viser en Snusfornuft og Gammelmands
klogskab, der ikke svarede til hans unge Alder. Overfor Md.
Rosing personlig var han altid Ærbødigheden selv, det tvang
hendes fuldstændig korrekte Holdning stadig Tilbederen til. Hun
har vel nok mærket, at der gemtes glødende Ild i Vennens Barm,
og det tjener til begges Ære, at Rahbek aldrig blev »Husven« hos
Rosings i nogen tvetydig Forstand. En trofast Ven blev han, og i
sin Alderdom mindedes han dem med inderlig Taknemlighed. I
sine »Erindringer« tegner han mangt et smukt Billede af Vennens
Hjem baade i lyse og onde Dage. Vi ser Md. Rosing utrættelig
og trofast, glemmende Hensynet til sig selv, ved sine syge Børns
Leje, vi ser, hvorledes hun er ved at knuges til Jorden ved de tres
Død, men at tillige Kærligheden til de sidste tre holder hende
oppe. Vi har i det foregaaende læst om Rahbeks Trofasthed under
Mandens Bortrejse, om hans hensynsfulde Omsorg for at skaane
hende for Ængstelser og Sorger, vi har hørt om hendes jublende
Hilsen til Rosing, da hun ved hans Hjemkomst kan række det
frelste Barn imod ham og udbryde: »Tak Gud for ham!«
Rahbek fortæller om, hvorledes hvert Brev, han bringer fra
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Manden, bringer Lykke og Lys, og han priser hans Lykke, at han
kan være nærværende og fraværende paa een Gang«. Og Rosing
selv er ængstelig omhyggelig for sin Hustru, han værner hende
som den spædeste Blomst, han er øm over sin huslige Idyl, vil
ikke have den givet til Pris for nysgerrige Blikke. Da Rahbek
meddeler ham, at han og Konen vil tage ham i Møde til Roskilde,
da han vender hjem fra den store Udenlandsrejse, skriver han
ængstelig: »Dersom du kan afværge, at min gode Kielling tager
mig imøde, saa troer jeg, du giorde os alle en Tieneste, for det
slaaer ikke feil, at — det hele Slæng vil være med. og hvad Glæde
kan vi saa have? Kan jeg mellem de Folk, som mit Hiærtes Følel
ser ere saa fremmede for, kan jeg der saa frit deele mig mellem
hende og mine Børn og dig?«
Og i Rahbek saa de begge »den bedste Ven, de ejede«, ligesom
han atter saa »sine huldeste, kiæreste Venner i dem«. Besøgte
han dem dagevis i Fredensborg, gjorde de alt for at gøre ham
Opholdet saa behageligt som muligt, arrangerede Ture til Frede
riksborg og andre smukke Punkler i Omegnen. Overfor Børnene
stod Rahbek som den rare Onkel, særlig Omhu og Kærlighed
skænkede han Datteren Ophelia, men at han ingen mærkelig For
skel gjorde paa dem, ser vi af et rørende lille Brev fra en anden
af Døtrene. Emilie Rosing, som jeg har fundet oppe paa det kgl.
Bibliothek blandt Rahbeks gulnede Papirer. Det giver saa skønt
et Billede baade af Hjemmet, Forholdet mellem Moder og Børn
og til Vennen, at det er overordentlig karakteristisk:

Gode Hr. Rabech!
Jeg har en Bøn til Dem, som De ei maae afslaae mig, De ved,
at naar det er moders gebursdag, saa vil vi gierne give hende
noget, men det er mig og de andre ikke mueligt at faae noget og
det af en god grund, vi har ey noget at faae noget for. Derfor
beder jeg i alle vores Navn at De vil skrive en Prolog eller saadan
noget som vi alle kunde have noget at bestille med; jeg meente
som saa, at jeg skulde staae frem og sige noget i den andledning
og derpaa gaae tilbage, hvorpaa vi alle skulde istemme et Chor
og ofre noget paa et alter, den Sang skulde gaae paa den melodig;
verden vor Selskabs skiødts-gudinde. Bliv ikke vred for di jeg
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fortroer mig til Dem, men jeg tængte som saa, at De har saa tidt
været vores Ven i nød, saa kunde jeg ikke fortroe mig til en, der
giør det med en bedre villie en De naar De kan.
Deres Veninde, om De tillader det,
Emilie Rosing.*)

Det forekommer mig, at man ikke kan slutte et Arbejde som
dette paa bedre Maade end ved en Skildring af det Rosingske
Hjem, fordi det tydeligere end noget andet viser, hvilket mægtigt
Gennembrud der i borgerlig Henseende sker for den danske Skue
spiller i Perioden 1770—1800. Et Hjem og et Famililiv som dette
var utænkeligt blandt Aktører ved Periodens Begyndelse; at det
nu er muligt, skyldes alle de mange udmærkede Mænd og Kvinder,
som gjorde deres Kærlighed til Kunsten fælles med deres Kærlig
hed til Kunstneren. Der skabtes ved disse Bestræbelser en Basis
for det rolige Arbejde i Kunstens Tjeneste, Kunstnerens Beretti
gelse til at søge sin Plads indenfor det borgerlige Samfunds Ram
mer gav ham Betingelserne for at kunne ofre sin hele Kraft paa
sin Kunst. Derfor blev den kgl. Scene ikke længer blot et Til
flugtssted for de Eksistenser, der paa en eller anden Maade var
havarerede eller mærkede til at gaa til Grunde. Det blev det
gæstfri Hjem for Kunstens Adel, og i Løbet af den næste Men
neskealder fremblomstrer der i Læ af den Kunstnerslægt, som
tilkæmpede sig en Plads i denne Periode, en Række af straalende
Genier, hvoriblandt Navne som Byge, Nielsen, Wiehe, Høedt,
Mantzius, Heiberg, Rosenkilde, Sødring og Phister lyser som Stjer
ner med udødelig Glans!

*) Debuterede med Held 10 o 1802 som Rosina i Beaumarchais »Bar
beren i Sevilla«, f 23 12 1811, 28 Aar gi., man siger af Kærlighedssorg.
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(Stedet hvor vedkommendes Portræt findes, er mærket med en Stjerne )

Aaslev. Jfr., 131.
।
Ahlefeldt. F., Theaterd..
2G. G5 f. G8. 111. 113.
Als. J., Skuesp.. 45.
Arends, Jac.. Skuesp..
119 ff. 127.
Astrup, Jfr., 55. 120 ff. 12G
131.
Baggesen, J., 38. 39 IT. 42. 48.
Bang, Generalprokurør.
[
88 f.
Bech, Jfr., 131.
Benzon. Kmjunker. 86 IT.
Biehl, C. D„ 10.13.22. 28. 42.
Blicher, St. St.. 43.
Borups Selskab, 43.
I
Bou mon ville. Aug.. 23—25.
Brun, A. N., 42.
Bruun. Malte C., 48. 80.
.
Bräutigam, Pantelaaner, |
141.
Christian VI, 18.
Christian VII, 19. 32. 33.
47. 49. 62. 66. 132.
Clementin, 11, 19.
Collin, Edg., 119.
,
Dahlén. Md., 113.
i
Danneskjold-Laurvigen. C.
C.. 13 fT.
Darbes, Kapelmusik., 57 IT.
Darre, Student, 87 f.
Davidsen, S., Jfr., 14 fT.
|
Eickstedt. General, 29. 38. ।
46 fT. 55 fT. 120. 124 f. 132.
Elsberg, Skuesp.. 59 fT. 87.
120 fT. 131. 133.
Ewald, Joh.. 42-43. 47.
112. 123.
Falsen, 48.
Flindt. Politidirektør. 113.
Fogh, Jfr., 126. 131.
Frankenau. 48.
Fredelund, Marie. Jfr.. 30 IT.
74. 77-79.
Frederik V, 13. 22.
Frederik VI, 23. 25. 29. 32.
33. 40. 61. 91. 111.
Frydendahl, P. J., 28. 56* f.
63 IT. 71.
Frydendahl, Md.. 29. 47 f.
53. 56 f. 63-71.
Fædder, Politimester. 14 f. ।
Germann, 53.
j
Gielstrup, Skuespiller, 86 f.
90 f. 106—109. 120 IT.
-, Mad., 87. 131.
—, Marie, 139.
Hansen, N. ’A., Regissør,
119 fT. 127 f.

Hansen, Peter. 25. 26. 67. 93.
Hartmann. Joh., 124.
Haslinger. østei‘r. Skuesp.,
103.
Hauber, Dr.. 115.
—, Charl. Chr.. 115.
—, E. C.. Redaktør. 115.
Hauch. Overhofmarskal,
27. 29. 30 fT. 38.
Heiberg, J. L.. 33.
-. P. A.. 18. 32. 42. 47. 52.
80. 82 f. 113. 136. 141.
Hertz, Henr.. 43.
Holberg, Ludvig. 10. 11.16.
Hoick. Agent. 115.
Holstein. Theaterchef. 23 fT.
33. 125 ff. 132.
Hortulan, Skuesp.. 11. 125.
Høegh-Guldberg. 120 fT. 132.
Jacobi, Theaterdirektor.
120 ff. 132.
Jacobsen, Jfr., 34.
Jansen, Skuesp.. 108.
Juiiane Marie. Dronning,
124. 139.
Kemp, Jfr., 131.
—, Skuesp., 63.
Knudsen, H. C , 64. 90—97.
Korff, russ. Gesandt. 13.
Krætzmer, Md., 23 ff.
Lange. Skuesp., 104.
Laurent, Balletmester, 115.
Londemann, 19. 45. 117.
Malte Bruun, se Bruun.
Martensen, Jul., 11.
Meier, F. S., 16.
Molbech, Chr.. 24. 33.
Mozart, 104.
Musted, Skuesp.. 19 ff.
Müller, Chr. Fr.. 51.
Mynster, J. P.. 112.
Oehlenschlæger. A.. 29.
39 ff. 81. 94 ff. 124.
Olufsen, O. C., 42. 47.
Overskou, Th., 47. 55. 67.
93. 118. 122.
Petersen, N. M.. 35.
Pilloi, Skuesp., 11.16. 18-19.
Potenza, Syngemester. 57.
Pram. C. H.. 32. 49. 113.
126 ff.
Preisler. J. D.. 30. 72—85.
98-105. 127. 131. 140.
-. Mad., 72*—81.
Rahbek, K. L., 18. 29. 30.
34 ff. 47 ff. 51 ff. 98. 105107. 112. 113. 122. 126 ff.
143. 145 f.

1 Rahl ff. Theaterhege. 24.
Raminel. Skuesp.. 16.
Rein. Jonas. 53. 132.
Rose. Chr. P„ 10. 11. 13.
19. 45.
—. Mad.. 52 ff.
—. Mette Marie. 13 f. 51.
Rosenkilde, C. N’., 43.
I Rosenstand-Goiske. 34. 36.
I 73. 112. 117. 143.
Rosing. Mich., 29. 38. 40.
41. 57. 61 ff. 98-105. 110.
1 114. 119 ff. 131. 145*—150.
—. Joh. Cath., f. Olsen, 35.
38. 114. 120 ff. 145*—150.
I —. Emilie. 149—150.
-, Ophelia. 149.
Ryge. Dr., 24.
Saabve, Skuesp.. 98—105.
113.
Samsoe. O. J., 42.
Sander, L., 42. 47.
Sarti, Kapelmcster, 22.
Saxtorph, 19.
Schall, 94.
-. Md., 131.
Schiorring. Kapelmks. 14.
—. Mette Marie, f Rose, 13ff.
. Schroder, Theaterdirektor,
98. 101.
Schulin, Grevinde, f. Warn
stedt. 115.
Schwarz. Fr., 16. 17. 29.
37 ff. 48. 56. 61 f. 110M36.
Stockfleth, Th. R„ 121.
Thaarup. Th., 38 ff. 43.
90 ff. 95.
Thalbitzer. Sophie Doro
thea, 73 ff.
Thessen. Skuesp., 39. 118 ff.
Thielo, Jfr., 12* f.
—, Organist. Theaterstyrer,
16. 21.
Tode. J. C.. 49.
Vibe. Joh., 47.
Walter, Caroline, 44*—55.
144.
-, Th. C., 46.
Waltersdorff, Theaterdi
rektor. 67 1T. 91 f. 94.
Warnstedt, Theaterdirek
tor. 28. 38. 47 ff. 55 ff. 62.
114 ff. 123 ff. 137*—144.
Wegener, Henrik, 16.
Wessel, J. H., 28. 47.
Wiehe, Mich. Rosing, 148.
Winther. Jfr., 138.
Zetlitz, J., 75.
Zeuthen. Student, 131.

INDHOLDSFORTEGNELSE.
I. INDLEDNING.
tidigt Stik.

Frise: Det kgl. Theater. Efter et sam

II. »THALIAS CAROLINE.
Frise: Portræt af Caroline
Walter. Efter et Træsnit.
III. »SKÆRMYDSLER.« Frise: Portræt af J. P. Fryd en dal.
Efter et Litografi af C. Winsløv.
IV. PREISLERS. Frise: Portræt af Madam Preisler.
et Kobberstik.

Efter

V. I BLAATAARN. Frise: Blaataarn. Efter en Tegning til
hørende Raadhus-Arkivet.
VI. SKUESPILLERE PAA REJSE. Frise: En Rejse vogn fra
c. 1780. Efter et Billed tilhørende Post-Museet.

VIL OPGANGSTIDER. Frise: Portræt af Frederik Schwarz,
kgl. Skuespiller. Efter et Maleri tilhørende Det kgl.
Theater.
VIII. KAMMERHERREN. Frise: Portræt af Kammerherre Wa rn stedt. Efter et Fotografi tilhørende Det kgl. Theater.
IX. FAMILIELIV. Frise: Portrætter af kgl. Skuespiller Mi
chael Rosing, malet af Juel, stukket af Steno Kaas, og
Hustru I. C. Rosing, malet af Thorvaldsen, stukket af
A. Flint.

Omslag. Portræt af Frederik Schwarz, malet af Juel,
stukket af Mad. Clemens.

Rammerne til Friserne er tegnede af Kunstneren F. Kraul.

EETERSKBIET
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har det nist sig, at det Side 33 omtalte Bren fra Theaterchef
Holstein ikke er rettet til Molbecii, men til danærende Etatsraad —- senere Konferenlsraad — JONAS COLLIN.
K. B.

KNUD BOKKENHEUSER

SAA BY SOM BORGER

KNUD BOKKENHEUSER:

SAA BY SOM BORGER
KØBENHAVNERLIV I SLUTNINGEN
AF DET 18. AARHUNDREDE
3.00, ib. 4.50

er er da en Bog for alle, der gærne vil
læse om »Gamle Dage«, en Bog om
svundne Tiders smaatskaarne, stridsomme,
jævnt hyggelige Liv. — »Saa By som Borger«
vil sikkert finde mange Læsere.
Nationaltidende.
remfor alt er Bokkenheusers Bog en Un
derholdningsbog. Man læser den let o<
følger villigt Forf., man har det Indtryk, det er mundtlig Fo
Berlingske Tidende.
aar man har læst Bogen, glæder man sig til, at den kun tilsyneladende
er sluttet, men al Forf. paa første Side har lovet os en Fortsættelse.
Vort Land.
nud B.s Bog fortjener at komme langt ud- Med Glæde anbefaler vi
Bogen.
E. E. i København.
nderholdende er denne Bog. Fyldigt og morsomt illustreres Tidens
Levevis og Tankesæt.
Politiken.
aade norske og danske vil glæde sig til den Fortsættelse Hr. B. lover
os, og ikke være nok taknemlig for disse hans Arbejder.
Bergens Tidende.
et er en oyermaade indholdsrig, fornøjeligt underholdende og nyttigt
belærende Bog.
Social-Demokraten.
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DE SVANDT, DE SVANDT . . . !
VEJLEDNING VED VANDRINGER I DET GAMLE KØBENHAVN
2.35, Ib. 3.50

»TAe svandt, de svandt . . .!» vil vinde det
U gamle København mange nye trofaste
Venner. Paa ti Linier kan Forf. undertiden
fortælle ti smaa interessante Ting.
C. A. C. i Nationaltidende.
ogen fortæller uden Pral og Hovmod, vel
funderet, men uden generende Lærdom,
om de Mindernes Skatte, som Landets Hoved
stad besidder, ikke for sig selv, men for alle
Danske.
s.-n-. i Berlingske Tidende.
en er lige saa fornøjelig, interessant og paalidelig i sine Oplysninger som Fort. tidl.
Bøger.------------- Man bliver aldrig træt af at
iølge ham paa hans Vandringer.
Kristelig Dagblad.
”De svan^i> De svandt . .!« er en fornøjelig
ly Bog, prægtig spækket med Viden, livfuld
og munter.
E. E. i København.
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