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Hvorvidt min afdøde Fader havde tænkt
at udgive en Fortsættelse af sit »Theaterliv«, og
om hans efterladte Skrifter vare bestemte til
at udgjøre en Deel deraf, det veed jeg ikke
med Sikkerhed. Skjøndt han desværre ikke fik
dette Arbeide fuldført, troer jeg dog, at der i
de Brudstykker, som han har efterladt, vil findes
meget, der kan have Interesse for hans Venner i
det danske Publikum. Den ældre Slægt mindes
ham endnu i Kjærlighed og med Tak for mangen
Glæde, som han ved sin Kunst har forskaffet
den. Ogsaa hos de yngre turde der i den
senere Tid have viist sig en vaagnende Interesse
for Balletten. Men selv for dem, der fattes
Sands for Kunsten, kan der maaskee være noget
forfriskende i at træffe en Kunstner, der lige
til sin Alderdom har bevaret, ikke alene Kjærligheden til Kunsten, men hele sin Sjæls Ungdom

og Friskhed, hele sin Modtagelighed for alt skjont,
ædelt og sandt; en Mand, der, trods sine 70
Aar, aldeles ikke har tabt sine Illusioner; en
Kunstner, der troer paa Idealet og kæmper for
at naac det, i Kunsten som i Livet. En saadan
udpræget Kunstnerpersonlighed aabenbarer sig,
efter min Mening, ikke alene i min Faders sceniske
Arbeider, men ogsaa i alt, hvad han har skrevet,
selv i de mindre Skrifter, som de her fore
liggende, hvoraf nogle for længere Tid siden
have været trykte i forskjellige Blade og Tids
skrifter.
Jeg sender derfor trøstig denne lille Bog ud
i Livet, i Tillid til, at den skal finde en velvillig
og forstaaende Kreds af Læsere, der ville mod
tage den som en sidste Hilsen fra »den gamle
Mester«.
Fredensborg, April 1S91.

Charlotte Bournonville.
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THEATERBETRAGTNINGER.

INDLEDNING.
Det Indtryk, der uvilkaarlig paatrænger sig
En ved Overskous »Theaterhistorie«, er dens
overordentlige Vidtløftighed, omendskjøndt man
ikke kan nægte den et vist Værd som Kilde
skrift, med Hensyn til Repertoirets Følgerække
og de financielle Forhold under de forskjellige
Perioder af Theatrcts Tilværelse i Danmark.
Det vilde derfor være ønskeligt, om en smag
fuld og kyndig Haand af dette bindstærke Opus
foretog et Udtog med Forbigaaelse af de trivielle
Saisonlister, Gageforhold, Feuberegninger, Ind
tægtsopgivelser, samt anden kjedsommelig og til
deels apokryphisk Fyldekalk. En saadan Frem
stilling af »Den danske Skueplads« vilde vistnok
være vort kunstelskende Publicum saare vel
kommen og skjænke os et characteristisk Over
blik over de forskjellige Kunstbranchers Virk
somhed, samt gjengive et Billede af de Stem
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ninger og den Modtagelighed, der have fulgt
Theatrets Præstationer.
Foruden hvad der kan fortjene at uddrages
af Overskous Samlinger, vil man saavel i Rahbeks »Breve fra en gammel Skuespiller« og hans
Haandbog for Skuespilyndere, som i Peter Foersoms Nytaarsgaver, finde værdifulde Optegnelser
fra en ældre Theaterperiode. Jeg selv har i
»Mit Theaterliv«, der omfatter et halvt Aarhundrede, ikke blot udførlig berørt mit eget Fag,
men efter min personlige Opfatning givet en
Skildring af de meest udmærkede Kunstnere,
hvis Talenter have illustreret den danske Scene.
At jeg i mine Paraleller og Biographier kun har
fremdraget det Fortrinlige, og saavidt muligt af
holdt mig fra at blotte de svage Sider, der ere
uundgaaelige, endog hos de største Celebriteter —
hidrører ikke fra Mangel paa Critik, men støtter
sig til den voltairiske Grundsætning, anvendt paa
Theatret og dets Coryphæer: »L’histoire d'un
roi n’est pas tout ce qu'il a fait, mais ce qu’il
a fait de remarquable«.
Omendskjøndt et stjaalent Blik bag Coulisserne stundom kan frembyde ret pikante Situa
tioner, maa det dog overhovedet være Theater
historiën uvedkommende, hvormange egoistiske
Intriger, Primadonnanykker og Rivninger af forskjellig Art, der have bevæget den lille Stat,
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der paa eengang gjemmer baade Republikens og
Absolutismens Elementer; det kan være Læseren
ligegyldigt at vide Antallet af mislykkede Debuts
og udpebne Stykker, kort sagt, en Theaterhistorie
bør, uden at være spændende som en Roman,
pikant som en Anekdotsamling eller Chronique
scandaleuse, ei heller være tør og vidtløftig som en
Forhandlingsprotocol, indeholde en livlig Frem
stilling af Culturens, Kunstens og Smagens vig
tigste Phaser indenfor Scenens Omraade, og om
muligt give de kommende Generationer en Maalestok for de Præstationer, der bydes dem, uan
fægtede af Modens Omvexlinger.
Naar jeg derfor blandt mit literaire Efter
ladenskab, som et Tillæg til mine Memoirer,
samler mine »Theaterbetragtninger«, »dramatiske
Typer«, samt »Bidrag til Operaens og Ballettens
Historie«, er det i Haabet om, at de i Tiden
ville kunne benyttes af en kunsthistorisk For
fatter ved Udarbejdelsen af en Bog, der paa en
værdig og for et theatervenligt Publicum over
kommelig Maade kan fremstille Characteren og
Hovedbegivenhederne ved

Den danske Skueplads.
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Theaterbetragtninger.
i.

Theatret som Institution.
Hvor Digtning og personlig Fremstilling i
den meest tiltalende Form række hinanden Haanden
for i Forening med den ædle Tonekunst at frem
bringe et Skuespil, hvori Ordet, Melodien og
Billedet, hver for sig eller samlede, fængsler Øret
og Øjet, der bør Maalet være: at sysselsætte
Tanken, vække Følelsen, luttre Smagen og løfte
Sindet fra det hverdagslige, enten ved storartede
Exempler eller Characterskildringer af de menneske
lige Lidenskaber og Daarskaber. Hvad enten vi
derfor begeistres, røres eller mores ved Scenens
Kunst, bør den altid indeholde en eller anden
nyttig Lærdom, idetmindste efterlade et Indtryk
af Sandheder, der tilhøre en høiere Idealitet, og
som skulde synes uadskillelig fra Skuespillets
Tendens, saavel for dem, der nyde, som for
dem, der udføre det.
Saaledes opfattes denne Kunstanstalt vistnok
kun af en udvalgt Kreds af Tænkere, indenfor
og udenfor Scenens Omraade. Altfor Mange gaae
til Theatret som til en materiel Næringsvei, og
endnu Flere gaae i Theatret som til en blot og
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bar Forlystelse, ja tilmed som til en ørkesløs
Tidsfordriv.
Det kunde være ret interessant at kaste et
Blik tilbage paa de forskjellige Perioder, i hvilke
Theatret som Institution har udøvet sin Ind
flydelse paa Folkenes Stemninger og Sæder ligefra Grækenlands Blomstringstid indtil Kunstens
Forfald under det yppige Romerherredømme.
Vi følge det igjennem Middelalderens Mysterier
og Moraliteter, gjennem Sydens Autos sacramentales og Nordens Mummespil^ indtil vi som
ved en pludselig A åbenbaring stilles ligeo verfor
Shakespeare, hvis udødelige Mesterværker først
en senere Tidsalder tilfulde forstod at paaskjønne.
I Spanien møde vi det romantiske Heltedrama
og det med fint spundne Intriger udstyrede Lyst
spil hos Calderon de la Barca og Lope de Vega.
Frankrig byder os Corneilles og Racines ypperlig
versificerede og efter Aristoteles’ Enhedsregler
byggede Tragedier, medens Molieres Comedier
henrive os ved lunefuldt Skjæmt, træffende Satire
og en vidunderlig psychologisk Dybde. Overalt
strømmer Folket til for at nyde og beundre, til
trods for at puritansk Intolerance og catholsk
Fanatisme fordømme Skuespillet som Ugudelig
hed og Skuespillerne som Frafaldne. Her støde
vi paa den mærkelige Modsætning, at medens
det alvorlige og til en vis Grad pietistiske Eng-
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land aabner sit kongelige Panthéon i West
minster-Cathedralen for dramatiske Celebriteter
og reiser Epitaphier, ikke blot for Digterkongen
Shakespeare, men for hans berømteste Fortolkere
Garrick og Mistress Siddons (født Kemble), staaer
det skuespillystne og mere end rationalistiske
Frankrig endnu omtrent paa det samme Punkt,
som dengang da Malieres Liig blev nægtet ind
viet Jord, thi uagtet det franske Folk med be
rettiget Stolthed nævner sin nationale Scene som
den første i Verden og paastaaer gjennem flere
Slægter at have taget Lectioner i ridderlig Tap
perhed og ædel Opofirelse af dens tragiske For
fattere; uagtet Theatret udgjør Franskmændenes
aandelige Fornødenhed og de selv igrunden ere
fødte Skuespillere, danner endnu den Dag idag
Theaterstanden et fra de øvrige Borgerel asser
adskilt Samfund, og omendskjøndt der nufortiden
findes tolerante Geistlige, der ikke ville udstøde
Coinedianteme af Kirkens Skjød, eller nægte dem
en christelig Begravelse (NB., naar de inden deres
Død angre og fornægte deres kunstneriske Virk
somhed), krymper »le monde« sig ved at omgaaes dem. Journalistiken og Romanliteraturen
behandle deres personlige Forhold yderst let
færdigt, og et Ramaskrig vilde udbryde, dersom
det tilfældigviis faldt Regjeringen ind at tilkjende
en udmærket Skuespiller af den meest uplettede
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Character det Æreslegionskors, hvormed For
tjenester af enhver anden Art belønnes, saavel i
som udenfor Frankrig.
Det Tryk af indgroede og idelig nærede
Fordomme, der i hiint Liberalismens og Menneske
rettighedernes forjættede Land hviler over Theaterstanden i Almindelighed, føles nuomstunder mindre
af de mandlige Artister, der, tildeels ved Dan
nelse og Kundskaber, ved en vis selvstændig Op
træden, samt ved mere udbredte Forbindelser,
kunne gjøre deres personlige Værd gjeldende
udenfor Scenens Omraade; anderledes forholder
det sig med de qvindelige, der, uden Hensyn til
ulastelig Vandel og uplettet Rygte, ligefra den
feirede Primadonna til den sidste Figurantinde
ere indbefattede under Begrebet »Demimonde«!
Man beundrer deres Talent, sværmer for deres
Person, overøser dem med Smiger, tilkaster dem
Krandse og Bouquetter, tillader dem at med
virke til veldædige Øjemed og udstiller deres
Portraiter i alle Boglader, men, hvad man kalder
»honnette Familiers« Døre ere lukkede for dem,
med Undtagelse af de Saloner, hvorhen de »mod
Honorar« blive kaldte, for med Sang eller Declamation at illustrere de Fornemmes glimrende
Soiréer. Uafladelig efterstræbte af unge, ja endog
af gamle, letsindige Herrer, ere deres private
Forhold stadig Gjenstand for mere eller mindre
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umotiverede Indgreb, og endskjøndt det franske
»Société« ikke er fattigt paa saakaldte galante
Eventyr, maa Scenens Kunstnerinder og for
nemmelig de stakkels Dandserinder stadig levere
Stof til Sladderverdenens Underholdning. Hvad
Under da, at det franske Theaterfolk, frivillig og
ufrivillig afsondrer sig i mindre og større Coterier,
hvor Standens særskilte Interesser omhandles,
hvor sprudlende Vid og gemytligt Lune hersker,
men hvor der uvilkaarlig fremstaaer et »Boheme«,
hvis Tone og Sæder ofte afvige fra de af den
ydre Verden antagne Regler og Begreber.
Hos hvem skal nu Skylden søges til denne
Anomalie? Er det hos Kunsten og dens Dyrkere,
eller hos det Samfund, der fattes den rette Op
fattelse af Theatrets Betydning som Institution?
Hvor ofte og af hvor Mange er denne alvor
ligere Betydning ikke bleven miskjendt! Ogsaa
i vort Fødeland har Theatret gjennemgaaet
mærkelige Fata, paavirket saavel af aandelige,
som af materielle Hensyn.
Holberg var den
Første, der for Alvor gjorde det danske Publicum
opmærksom paa Theatrets Værd for Modersmaalets Uddannelse og for de Lærdomme, der
hentes ved at see sig i Speil, der hvor Billedet
belyses af Satirens Vid og den sunde Moral.
Vel var det langtfra, at hans Stræben billigedes
af hans lærde Colleger, der ansaae hans Syslen
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med dramatiske Arbeider for Philosophien uvær
dig, ja det gik endog saavidt, at de Studerende,
der af Lyst og Kald helligede sig til at bære
hans fortræffelige Lystspil frem paa Scenen,
maatte for stedse give Afkald paa deres Rettig
heder som academiske Borgere. Tiltrods for al
den borneerte Modstand, beskyttede?eller idetmindste tolereertes den danske Comedie af Kong
Frederik den Fjerde, men efter hans Død ind
traf den mørke, pietistiske Periode, under hvilken
alle offentlige Forlystelser, deriblandt Theatret,
bleve standsede og henregnede til ugudelig Tant!
— I sit tarvelige Localc og under meget smaa
financielle Omstændigheder havde den danske
Comedie alligevel præsteret berømmeligt og ud
ført en Række af Holbergs bedste Lystspil; den
var nu slaaet med Interdict, og Skuespillerne
spredte omkring som næringsdrivende Smaaborgere. Endelig, da den livsglade Frederik den
Femte kom paa Thronen, blev der atter Bevægelse
i Folket; de frie Kunster fik i denne Konge en
ivrig Beskytter, og Holberg havde i sin Alder
dom den store Tilfredsstillelse at see Comedien
fremblomstre paany, og det under Omgivelser,
der vare hans Musa værdige.
Hvorledes det store Publicum stillede sig
til den dramatiske Kunst og dens Udøvere, er
vanskeligt at bedømme efter de Optegnelser, der
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ere levnede fra hiin Tid, men da Omkostningerne
ved Theatrets Drifts iberegnet Lønningerne til
dets agerende Medlemmer, ikke sjelden overstige
Indtægterne ved det temmelig sparsomme Besøg,
kom det financielle Spørgsmaal altfor ofte paa
Bane; Kunsten maatte da, saa nødig den vilde,
træde i Skygge for Industrien, og for at bøde
paa den stedfindende Underballance, maatte der
stundom tyes til Hjælpemidler, der vare det
æsthetiske Formaal fuldkommen fremmede. Her
ved befordredes ingenlunde Theatrets Anseelse,
og der hengik mange Aar, inden de gamle For
domme mod Theaterstanden kunde give Plads
for liberalere Anskuelser. Familierne ansaae det
for en virkelig Ulykke, naar en Søn eller Datter
yttrede Lyst og Kald for Scenen; Giftermaal med
en Actrice betragtedes endog af den borgerlige
Middelstand som en Mesalliance og tænktes kun
mulig, forsaavidt den Udkaarede forlod sin
Kunstnerbane. Ikke at tale om, at en Student
eller Officeer, der havde forsøgt sig som De
butant, ikke kunde fortsætte sin forrige Carriere,
men det blev slaaet fast, at den Artist, der ved
et borgerligt Corps havde erhvervet sig Lieutenants
Epauletter, kunde det for Portepéens Æres Skyld
ikke mere tillades at optræde paa Scenen! Endskjøndt den danske Skueplads under Frederik
den Sjettes faderlige Regjering og gjennem
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Christian den Ottendes kunstforstandige Omsorg
nød en speciel kongelig Beskyttelse og uomtviste
lig oplevede sin høieste Giandsperiode, i hvilken
Theaterpersonalet, hvad Lønningsforhold og Pen
sionsberettigelse angik, behandledes i Lighed med
Statens betroede Embedsmænd, skyldes dog den
Udvikling, der er foregaaet i de sidste tre å fire
Decennier, den danske Theaterstands fuldstændige
sociale Ligestilling med dens øvrige Medborgere,
ikke blot fordi den ved sine Fortjenester af
Kunsten er bleven deelagtiggjort i særegne Ud
mærkelser, men fordi det er almindelig anerkjendt,
at den overhovedet frembyder et roesværdigt
Exempel paa Dannelse og Conduite, og om den
just ikke er enestaaende blandt Europas dra
matiske Samfund, dog i sædelig Retning kan
tjene dem til Mønster og Opmuntring.
Om de nærværende (1879) literaire, artistiske
og navnlig financielle Forhold ved det kongelige
Theater, vil jeg senerehen faae Ledighed at
yttre mig og dertil knytte nogle Bemærkninger
om den tiltagende Theaterlyst hos vort Publicum.
Som et Bevis paa, hvor høit Scenens Kunst staaer
i dens Agtelse, kan anføres den Kjendsgjerning,
at en Mængde, saavel qvindelige som mandlige,
Aspiranter af de bedre stillede Samfundsclasser
melde sig til Prøve og Antagelse, tiltrods for de
yderst precaire Fremtidsudsigter, vor nyere
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Organisation frembyder. I den Anledning vil jeg
gjøre mine ærede Læsere opmærksomme paa
følgende af mig tidligere fremsatte Bemærkninger.

2.
Lyst.

Kald.

Personlighed.

Den Sætning, at »Lysten driver Værket« er
neppe anvendelig paa enhver af de Mange, der
sværme for at spille Comedie og troe sig kaldede
til at optræde paa Scenen, thi skulde alle slige
Ideer realiseres, vilde Publicum blive sat paa den
tarveligste dramatiske Husmandskost. Allerede
hos ganske smaa Børn spores Lysten til at »klæde
sig ud« og »agere«; hos Nogle gaaer denne
Fantasi over til andre Lege, men hos Andre,
navnlig hvor denne Tilbøielighed bemærkes og
opmuntres af Forældre og Venner, fæster den
Rod i de unge Sind, og uagtet det af Heiberg
udstedte Forbud imod Børns Adgang i Theatret
inden de have fyldt det tiende Aar, har der alle
rede dannet sig en heel Trylle verden i de smaa
Hoveder, og ved den første tilladte Comediegang staaer det fastslaaet for dem, at indenfor
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hiin flammende Lamperække vinker en Fremtid
af Morskab, Lykke og Berømmelse.
Hvor engang Theatergriller have faaet Ind
pas, bliver det vanskeligt at vænne sig til Skolens
Alvor og Stadighed; de classiske Studier be
tragtes som byrdefuldt, tildeels unyttigt Paa
hæng; Mathematiken bliver en Tortur, og Historien
dyrkes kun, forsaavidt som den kan give Stof til
dramatisk Behandling og anvendes til Recitation.
Hvor ofte bliver ikke en saadan Discipels Mangel
paa Flid og Agtsomhed antaget for drømmende
Sværmeri, hans Forfløienhed for Genialitet, ja
selv hans aftecteerte Pathos bringer hans Be
undrere til at paastaae, at her maa være et virke
ligt Skuespiltalent tilstede.
For at aspirere til Operaen, udfordres først
og fremmest Stemme og dernæst Sangkunst med
nogen musikalsk Uddannelse; en nogenlunde dyg
tig Balletdandser maa fra Barnsbeen af være hel
liget sit Fag, og otte Aars vedholdende Øvelser,
i Forening med en passende physisk Udvikling,
ere ofte knap tilstrækkelige for at opnaae et
Resultat; derimod troe de Fleste, at for at frem
stille sig til Prøve som vordende Skuespillere og
Skuespillerinder, behøves kun en taalelig god
Hukommelse og en brændende Lyst, enten den
nu gjelder selve Kunsten, en forfængelig Attraa,
Higen efter en indbildt Phantasiverden mellem
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Coulisserne, eller simpelthen et Levebrød. Hvormange Skuffelser venter der ikke disse Aspi
ranter, hvad enten de, som oftest, falde igjennem
ved den allerførste Prøve, eller henslæbe flere
Aar som Elever og Debutanter, for senere at
frasigtes som Avner fra det brugbare Brødkorn.
I dette Sværmeri for Scenen blander sig ofte
materiel Beregning: Mange vælge Theaterstanden,
fordi de ikke have Udsigt til nogen anden løn
nende Befordring; ikke faa unge Damer have
forladt Synaalen og Lærerinde-Gjerningen i Haab
om et bedre og behageligere Udkomme ved Skue
spillet; man har ikke saa sjelden seet, at en god
Gage og en fordeelagtig Stilling har skaffet
Kunstnerinden en Ægtemand, hvorved Theatret
forvandles til en Forsørgelsesanstalt og dets feirede
Primadonna til en skikkelig, men høist uinteres
sant Matrone.
Man kan med Hensyn til Theatret dristig
forandre Skriftens Ord til: »Faa ere kaldede,
men endnu Færre udvalgte«. Der gives kun
yderst faa Exempler paa Mænd og endnu færre
paa Qvinder, som have forladt en indbringende
Levevei, eller i Besiddelse af privat Formue have
helliget sig til Scenens Kunst og givet efter for
en uimodstaaelig Lyst.
En tydsk Dramaturg (jeg erindrer ikke om
det er Tieck eller Rotscher) yttrer etsteds, at han
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vilde ønske den dramatiske Scene ligesaa smal
som Linedandserens Snor, for at ingen Ukaldet
skulde vove at betræde den! Hvis et saadant
Ønske gik i Opfyldelse, vilde det spillende Per
sonale blive reduceret i den Grad, at Stykkernes
Besætning næsten blev complet umulig; men
endskjøndt Theatret ikke kan undvære det Slags
tjenende Aander, der gaae under Navn af Routinister, hvis ved Øvelse udviklede Dygtighed
fortjener al Paaskjønnelse og ikke opnaaes af en
hver Diletant, er der endnu et vældigt Spring
derfra til den sande Skuespiller, hvis Talent er
uddannet ved Tænkning og Studium, og gjennem
hvis Aand og Inspiration man uvilkaarlig sporer
det virkelige Kald.
Hvorledes dette har røbet sig hos Udlandets
berømteste Skuespillere, kunne vi finde i de
Biographier, der gjemme Mindet om deres flyg
tige Virken; jeg agter her kun at paapege nogle
enkelte mærkelige Fremtoninger, som have illu
streret den danske Skueplads, idet jeg fremhæver
de tvende forskjellige Maadcr, paa hvilke Geniet
har givet sig tilkjende. Det viste sig umiddel
bart ved den første Optræden hos Ryge og
Nielsen, men navnlig hos Høedt, der strax leve
rede os noget Fuldendt, hvori hans øvrige Ta
lenter syntes samlede i et Middelpunkt: Skuespil
kunsten. Hos Andre igjen aabenbaredes det
2
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først efter længere Tids Uvished om dets rette
Anvendelse. Saaledes gik det med Frydendahl,
der i Elsker- og Helteroller var kold og forlegen,
indtil han i de ældre Fag opnaaede en comisk
Styrke, der stillede ham i Rang med Datidens
største Characterfremstillere ; C. N. Rosenkilde,
hvis smukke Tenorstemme i Begyndelsen af hans
Carrière anviste ham Plads blandt Operaens smæg
tende Elskere, men som først kom paa sin rette
Hylde der, hvor hans rige Lune og ægte »vis
comica«, forenet med en ejendommelig psychologisk Opfattelsesevne, gav ham Ledighed til at
udfolde hele sit Talent; Winsløw, der i mange
Aar maatte kæmpe imod Borneerthed og ubillige
Fordomme, inden det i de sidste Aar af hans
Liv lykkedes ham at bryde igjennem med Mester
roller, der staae uopnaaede paa vort dramatiske
Repertoire, og endelig Michael Wieke, i hvis
tause, tilbageholdende Væsen jeg var en af de
Første, som opdagede den ulmende Glød, der
senere skulde bryde ud i klar Lue og stemple
ham som Poesiens bedste Tolk og som en roman
tisk Elsker, hvis Lige ikke fandtes, hverken ved
»Theatre français« eller paa Burgtheatrets Scene.
Det medfødte Kald har stundom faaet Lov
til at udvikle sig som Spiren i en villig Jordbund
ved Balletskolen blandt Theatrets »Enfants de
troupe«, hvor der ikke alene erhverves den ydre
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sceniske »Pli« og Frihed i Bevægelsen, men tillige
ved Sindets Paavirkning af Skuespilkunstens forskjelligartede Phænomener modnes Anlæg, der
under sædvanlige Forhold, navnlig hos Børn af
uformuende Forældre, vilde ligge i Dvale. Saaledes er der fra Dandseskolen udgaaet de fleste
af Skuespillets qvindelige »Stjerner«: Damerne
Rosing og Heger fra ældre Dage, Fru Heiberg
fra vor Scenes høieste Blomstringsperiode og
endelig i den nyeste Tid Josephine Thorberg (Fru
Eckardt), Betty Schnell (Fru Hennings) og Agnes
Dehn (Fru Gjørling). Af særdeles fremtrædende
Størrelser af Mandkjønnet har Balletten opfostret
Schwartz fra det forrige Aarhundrede og Phister
fra det nærværende, i hvis Analer han staaer
optegnet blandt Scenens Ypperste,
Til at bringe det virkelige Kald til Aabenbarelse paa det dramatiske Omraade, hører der
endnu et væsentligt Moment, nemlig Personlig
hed, o: den ydre Udstyrelse med en passende
Figur, et udtryksfuldt Ansigt, et klangfuldt Organ
og et dannet Sprog. Med Hensyn til Figuren
foretrækkes i Almindelighed Middelhøjden og
slanke Former til Elskerfaget, anselig Væxt til
Helteroller; et tiltagende Embonpoint fører uvilkaarlig over fra de romantiske til de comiske
Characterer, ialfald til Fædreroller, hvorimod
Mangel paa legemlig Fylde altid kan erstattes
2*
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ved kunstige Midler. Nogle Personligheder bære
et Præg, der umiskj endelig henviser dem til visse
bestemte Rollefag; saaledes var Frydendahl, saavel
ved sit noble Ydre, som ved sine classisk formede
Been, skabt til Herreroller og behøvede hele sin
Kunst for at stige ned i de lavere Sphærer,
hvorimod Lindgreen eengang for alle var stemplet
til Tjener- og Bønderroller. Med Ryge forholdt
det sig paa en ganske egen Maade, idet hans
F'igur lempede sig vidunderligt efter hans Phan
tasi og passede ligesaa udmærket til Jeronimus.
Peer Degn og Salomon Goldkalb. som til Hakon
Jarl og Palnatoke. I Mangfoldighed og For
vandlingsevne har han vistnok kun haft sin Lige
i Englands berømte Garrick.
Der stilles navnlig Fordringer til Illusionen
i de Roller, hvor den angivne Alder ikke stem
mer med de Spillendes. For de Unge, der skulle
forestille Gamle, er Vanskeligheden mindre; men
hvor den modnere Mand er kaldet til at skildre
naive Følelser og Elskerens opvaagnende Liden
skab, fortjener det at bemærkes, at et dybere
Kjendskab til det menneskelige Hjerte har han
neppe kunnet erhverve, inden han selv allerede
var kommen et godt Stykke forbi Ynglingsaarene.
Desuden vil man paa de fleste af Europas større
Scener finde Celebriteter, der alle have naaet et
vist Alderspunkt af Myndighed og Erfaring.
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Selv hos den talentfulde Skuespillerinde maa
man ikke være for nøjeregnende med hendes
Fødsels- og Daabs-Dato, thi ogsaa i hendes Indre
maa der være foregaaet noget af det, som hun
skal fremstille; ialfald maa hendes Iagttagelses
evne forundes den nødvendige Tid til at udvikles
for at opfatte de forskj ellige Nuancer i det qvinde
lige Sind og blive identisk med de Characterer,
som Forfatterne have skildret, det være sig efter
Naturen eller ud af Phantasien. Skulde endog
efter Aldersfordringerne en syttenaarig Pige instinctmæssig have truffet det Rette i en Ingenue-Rolle,
maatte hun jo om ganske kort Tid aftræde den
til en Yngre, og derved vilde Skuespilpersonalct
i en utrolig Grad blive formeret med tilsidesatte
Exprimadonnaer. Nei, ogsaa paa dette Omraade
maa Talentet gjøre Udslaget og Realismen vige
for den sande Kunst; det er Spillet, der skal
føre den modtagelige Tilskuer ind i den Ideeverden, som Handlingen forudsætter; derpaa have
vi oplevet det fortrinligste Exempel med Fru Heiberg, i Lighed med den franske Scenes ufor
glemmelige Mile. Mars.
Ansigtets Skjønhed er ikke altid forenet
med Udtryk, og man møder ofte de meest regel
mæssige Træk, berøvede ethvert Spor af Mimik,
hvorimod en vis Grad af Grimhed stundom kan
besidde baade Character og Bevægelighed. Det
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er fornemmelig i Øiet, at saavel den spillende
Humor, som den dybe Følelse finder sit Speil,
cg heri havde Ryge et væsentligt Fortrin for
Frydendahl, hvis langt skjønnere Ansigt fattedes
Blikkets electriske Glimt. Hos faa, endog af
vore bedste Skuespillere, har Øiet været Tan
kens Tolk; gamle Rosenkilde besad denne koste
lige Gave, og hans klare Blik talte sit stumme
Sprog, baade i de comiske Roller, og naar han
gav os et Billede af den fromme og troskyldige
Michel Perrin. Ei heller bør vi glemme vor
dybt savnede Høedt, hvis mørke Øie i Hamiets
Comediesccne gjennemborede den forbryderske
Stedfader. Naar jeg atter nævner Fru Heiberg
sammen med Mile. Mars, hvad Blikkets Trylle
magt angaaer, vil jeg give dem Følgeskab af
den elskeligste »Duenna«, som nogen Scene har
kunnet opvise; hendes Rollefag var at holde et
vaagent Øie med den letsindige Ungdom, og
dertil havde Naturen fortrinligt udrustet hende —
behøver jeg vel at nævne vor fortræffelige Fru
Sødring l
Hvad imidlertid Ansigtets mimiske Udtryk
ikke formaaede, har Stemmens Velklang maattet
erstatte, og heri feirede Nielsen sine skjønneste
Triumpher; hans Organ besad i alle Registre en
mageløs Kraft, Fylde og Blødhed, og hvad enten
han foredrog et Digt eller spillede en hvilken-
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somhelst Rolle, det være sig Heltens, Elskerens,
eller i en fremrykket Alder »de ædle Fædre«,
tiltalte han i lige Grad vort Øre og vor Over
bevisning. Vel er hans Talestemme ikke ble ven
overgaaet i Skjønhed og Velklang, men hvad
Bøjelighed angaaer, havde baade Frydendahl og
Ryge det Fortrin for ham at kunne forandre
Mæle og Dialekt paa den mærkværdigste Maade;
dog øverst i denne Færdighed stod Phister, der
paatog sig enhver, saavel inden- som udenlandsk
Dialekt og forstod at vedligeholde den gjennem
hele Stykket.
Her maa jeg paany stille to ypperlige
Kunstnerinder ligeoverfor hinanden, nemlig vor
danske Melpomene Anna Nielsen og Thalias udkaarne Yndling Johanne Louise Heiberg. Begge
vare udrustede med en Klangfylde i Røsten, der
synes at være nægtet den yngre qvindelige Slægt.
Hos den Første var Ordet Tolk for den ømmeste
Kjærlighed, den blideste Overtalelse og den meest
begeistrede Poesi; hos den Anden af disse Be
rømtheder var Replikens Finhed, Vittighedens
Pointer, Lidenskabens Energi og Fremstillingens
Mangfoldighed de fremherskende Egenskaber.
Mindet om de høje Nydelser, disse dramatiske
Størrelser have beredt deres Samtid, skal blive
uudslettelig — idetmindste hos alle dem, der have
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været saa lykkelige at bivaane deres glimrende
Optræden.
Naar man spørger om, hvor i Danmark det
smukkeste danske Sprog bliver talt, hører man
Nogle nævne Odense (O’ense), ligesom Mange
paastaae, at det smukkeste Fransk tales i Biois.
Baade i Frankrig og herhjemme critiseres Hoved
stadens skjødesløse Udtale, og medens man hist
fremhæver den parisiske »Jargon«, gjør man i
vore Provindser Nar af det kjøbenhavnske Pjat!
Sandheden er imidlertid denne, at i begge de
nævnte Hovedstæder tales paa eengang det
sletteste og det reneste Sprog.
Uanseet de forskjellige Provindsdialekter gives
der indenfor Samfundets Kredse mangfoldige Nu
ancer af Ordforraad og Tonefald, og, tiltrods for
den skjønne Sang om »Modersmaalet sødest i
Pigemund«, møder man altfor ofte en Mangel
paa Velklang og Correcthed, der navnlig i Udlændiges Øren giver et mindre heldigt Begreb
om Sprogets Harmoni.
I Paris er det franske Academi ved sin
Dictionnaire stillet som en bestemt Autoritet for
Sprogets Retskrivning, medens »Theatre français«
med sine classiske Traditioner hævder Opbe
vareisen af den reneste franske Udtale. Desværre
befinder vor danske Orthografi sig i en intet
mindre end academisk Overgangskrisis, og en ultra-
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demokratisk Tendens til at drage Veltalenheden
ned i den menigmandige Sphære virker ingen
lunde til Gavn for Nationaltheatrets sproglige
Opgave. Forskjellige Accenter have i Aarenes
Løb vexlet paa den danske Scene ved Siden af
den urbane Udtale, der er udgaaet fra Kjøben
havns Universitet, men skjøndt Nielsens »Dansk«
klang endeel anderledes end de Flestes, var det
dog Fædrelandets Tungemaal i dets meest fuld
tonende Velklang, og fra hans Tid fik det et
stadigere Fodfæste paa vor dramatiske Scene;
at Tydeligheden stundom forsømmes, skriver sig
fra en vis Higen efter hverdagslig Naturlighed
og ikke sjelden af Lyst til at opnaae comisk
Virkning; men Klarhed i Udtalen er og bliver
det Samme for Skuespillet, som Lyset for Billedet,
og Sprogets Reenhed er en Betingelse for det
kongelige Theaters Betydning som National
institut.

3-

Skuespildigtning.

Skuespilkunst.

Det er ikke min Hensigt ved dette Afsnit af
mine Betragninger at levere en dyberegaaende
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Afhandling om dramatisk Poesi eller Forfatterskab
overhovedet; et saadant Arbeide vilde langt over
stige mine Kræfter, og desuden vilde min Fortid
som Balletdigter staae mig i vej en, ikke blot
overfor Æsthetikerne af Faget, men formedelst
mit eengang rodfæstede Begreb om scenisk Frem
stilling, idet jeg stiller den samme Fordring til et
Drama som til en Symphoni, den være i Mol
eller i Dur, nemlig: at den skal slutte med en
fuldstemmig Accord og ikke med en skærende
Dissonans. En vittig Forfatter har engang bebreidet Publicum, at det kun skjænkede sit Bifald
til Stykker, der endte som Bournonvilles Balletter,
og jeg kan ikke nægte, at denne Bemærkning
slog mig.
Jeg har altid foretrukket Oehlenschlagers
Tragedier for Schillers, fordi vor store Lands
mand endog ved sine Heltes og Heltinders Død
efterlader os et Indtryk af Forsoning og Trøst,
hvorimod Schiller, og med ham en stor Deel af
Nutidens Digtere, stille os ligeoverfor den ubøjelige
Skjæbne og efterlader os ved Tæppets P'ald et
Indtryk af Bitterhed, der igrunden ikke stemmer
med Skuespillets oprindelige Bestemmelse.
Jeg agter derfor nærmest at behandle det
foreliggende Emne i dets Forhold til selve Skue
spilkunsten, hvis Kræfter i Virkeligheden alene
udvikles ved Digtningens umiddelbare Impuls, thi
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ligesom Shakespeare, Molière og Holberg have
kaldet store fremstillende Talenter tillive, kan det
heller ikke nægtes, at Stykker, som Nutidens Smag
vistnok med Rette forkaster, meget ofte have givet
Ledighed til Mesterspil, hvis Lige den nærværende
Kunstperiode neppe formaar at opvise. Iffland
og Kotzebzie, der udøvede en saa uimodstaaelig
Tiltrækning i Begyndelsen af dette Aarhundrede,
kunne for Exempel ikke længere døjes; hiin
Tids sentensieuse Elskere og Elskerinder, obligate
Skurke og Idioter forekomme os grundaftecterte
og væmmelige, og dog have mange af disse
Roller bidraget til at danne og fremhæve store
Talenter. Lessings berømte »Emilie Galotti« op
rører nuomstunder vor bedre Følelse og støder
vor sunde Fornuft; vi ere færdige at lee af den
Overspændthed, der gaaer igjennem Schillers
»Kabale og Kjærlighed«; selv danske Originaler
som »Dyveke«, »Blanca«, »Niels Ebbesen« og
»Jutta«, der have fremlokket Taarcstrømme af
vore Bedstemodre og henrevet vore P'ædre til
patriotisk Begejstring, ere nu henlagte til evig
Hvile af Mangel paa Deltagelse hos et hypercritisk Publicum, og den yngre Slægt af Skue
spillere, der tildels ere dannede i den mere
reflecterende Skole, savner den Kraft og Hen
givelse, der udmærkede deres Forgængere.
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Det er en almindelig Bebreidelse, man hen
vender til os Gamle, at vi altfor ofte ere tilbøjelige
til at rose det Forbigangne paa det Nærværendes
Bekostning, og det hændes mig ikke saa sjælden,
at naar jeg tilfældigviis fremhæver noget Daarligt
og Latterligt fra gamle Dage, finder jeg en ubegrændset Tiltro, hvorimod Beskrivelsen af noget
Fortræffeligt bliver henregnet til Phantasibilleder,
hvis Dimensioner ere voxede ved Afstanden fra
den varme, modtagelige Ungdomstid.
Uden at ville nedsætte eller undervurdere de
gode Kræfter, som den danske dramatiske Scene
endnu er i Besiddelse af, turde jeg spørge enhver
oprigtig Theaterven om, hvorledes man nutildags
vilde bære sig ad med at give Shakespeares eller
Oehlenschlagers Tragedier paa en nogenlunde
værdig Maade? Hvem erstatter os den ældre
Besætning til Holbergs Comedier, og naar vi gaae
til Hertz s og Overskous Lystspil, til Heibergs
Vaudeviller og til Hostrups Studentercomedier,
skue vi med Savnets Vemod tilbage mod en
svunden Giandsperiode af Digtning og genial
Udførelse.
Det er tilvisse altid en mislig Sag for de
yngre Skuespillere at optræde i Roller, hvori
udmærkede Forgængere have plantet Troen og
givet Characteren sit typiske Præg; paatager han
sig at skabe et nyt Billede, faaer han Utak, og
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retter han sig efter det givne Mønster, beskyldes
han for Mangel paa Phantasi og Opfindsomhed.
For at erhverve fortjent Anerkjendelse, maa han
derfor afvente et ganske nyt Repertoire, hvori det
tilsigtede Indtryk ikke svækkes ved ufordeelagtige
Sammenligninger.
Men skjøndt en rig Afvexling af Nyheder
kan være skikket til at fremme baade de Ud
førendes Renomée og Theaterkassens Indtægt,
bliver den literaire Skat, som i en Række af
lykkelige Aar var opsamlet, en død Capital, og
medens »Theater français« bestandig holder sine
store Forfattere i Hævd, og Burgtheatret stedse
vedligeholder det ældre tydske Drama, har den
danske Skueplads intet staaende Repertoire, hverken
af egen eller fremmed Skuespildigtning. Den Tid
er forbi, da Oehlenschlager, Hauch, Boye, Heiberg,
Andersen, Overskou og Hostrup hvert Aar be
rigede Scenen med friske Producter. Tørke og
Misvæxt er senere indtraadt, og vi have i længere
Tid kun levet af fremmede Frugter, blandt hvilke
Norge har oversendt os adskilligt Værdifuldt, til
Gjengjæld for, hvad vi tidligere have kunnet yde
vort gamle Broderland; dog synes der atter lige
som at være kommet lidt Liv i den danske Lyst
spildigtning, tilmed i det højere Drama; flere gode
originale Sager have vundet fortjent Bifald og
givet Anledning til en fortrinlig Udførelse. Gid
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denne friske Aare maa sprudle kraftigt og længe
til Glæde og Vederqvægelsc baade for Gamle
og Unge!
Skuespilkunsten er et Emne, der saa ofte
og saa grundigt er blevet behandlet, saavel af
Æsthetikere og Dramaturger, som af gamle,
erfarne Skuespillere, at det maatte synes umuligt
at afvinde det en ny Side; men da det med
bydende Nødvendighed knytter sig til de foregaaende Betragtninger, kan jeg ikke undgaa ogsaa
hertil at yde min Skjærv af Iagttagelser.
Jeg vil derfor henlede mine ærede Læseres
Opmærksomhed paa Skuespillets tredeelte Væsen,
nemlig som reciterende (ved Ordet) syngende (ved
Toner og Stemning) og endelig stumt (ved Mine
spil og Bevægelse). Den Første af disse sceniske
Kunstbrancher er den, hvis Hjælpemidler og
Mangfoldighed af Situationer ligger Virkeligheden
nærmest og er derfor lettest tilgængelig for
Publicum, ofte endog for den Udførende — vel
at mærke, hvor der kun fordres en jævn Middelmaadighed. De tvende Andre indeholde hver
for sig en særegen Technik og stille ikke ube
tydelige Fordringer til en livlig Phantasi hos de
respective Tilhørere og Tilskuere; de have i
Fællesskab Musiken til Tolk, henholdsvis som
Melodi og Rythmus, men adskille sig ved, at
Stemningen i Operaen væsentlig støttes af den
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lyriske Poesi, hvorimod Balletten virker ved stedse
vexlende Billeder. Til denne sidste Retning af
Skuespilkunsten har jeg specielt været henviist,
og dens Ejendommelighed har jeg i mine udgivne
Skrifter saa udførlig beskrevet, at en Gjentagelse
deraf her vilde blive overflødig.
I Operaen spiller det musikalske Element
en saa fremtrædende Rolle, at kun sjælden det
dramatiske kommer til sin Ret; som oftest lader
saavel Indehaveren af en deilig Stemme, som det
ved Tonernes Magt henrevne Publikum, sig nøje
med et Spil, hvor Ord og Mening henhvirvles
i Sangkunstens brusende Strøm, knuste af en
larmende Instrumentation og ledsagede af vold
somme, meningsløse Gestus. At fremhæve de
hæderlige Undtagelser ved vor egen lyriske Scene,
vilde være at udpege dem, der, enten af Mangel
paa scenisk Intelligens eller paa Grund af et
gjennemført System, til Digterens og Over
sætterens, ja, til den opmærksomme Tilhørers
Fortvivlelse, følge en, al dramatisk Interesse
ødelæggende Methode; men naar jeg tænker mig
tilbage til de storartede Nydelser, som Operaen,
navnlig i Udlandet, har skjænket mig, træffer jeg
blandt Yderlighederne af rasende LidenskabsUdbrud og stillestaaende Kulde kun ganske Faa,
der med fuldendt Sangkunst og udmærkede Natur
gaver forenede Skuespilkunstens rene, ædruelige
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Middelvej, og af saadanne Udvalgte tør jeg nævne
Adolphe Nourrit ved den store Opera i Paris (1830)
og Jenny Lind, hvis Optræden i Kjøbenhavn (1843
—45) hører til Scenens herligste Aabenbaringer.
Det reciterende Skuespil er unægtelig den af
de sceniske Kunster, der frembyder det rigeste
Stof til interessante Iagttagelser, og det har været
Formaalet for mine Bestræbelser, saameget som
muligt at nærme Balletten, saavel i Handling som
i naturligt Udtryk, til denne Kunstbranches umiskjendelige Fortrin. Jeg vil derfor hellige den en
noget udførligere Omtale, end den, der er bleven
de Foregaaende tildeel, og særlig dvæle ved Be
greberne: Talent og Genre.
Den Første af disse tvende fremmede Be
nævnelser er paa Dansk ensbetydende med natur
lige Anlæg og erhvervet Dygtighed, dog allerhelst
med begge Dele i Forening. Den anvendes som
oftest høist uegentlig, naar Talen er om Skuespil
kunst, idet man i Almindelighed allerførst spørger
om en Begynder har Talent, ligesom der over
hovedet, det være sig i Musik, Sang eller Dands,
henholdsvis kun hørte fiint Øre, stærk Stemme
eller smukke Been til for strax at gjælde for
talentfuld! Endskjønt disse Egenskaber kunne
yde værdifuldt Materiale til en fremtidig kunst
nerisk Udvikling, fordres der baade Studium og
vedholdende Øvelse for at bringe dem til et
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Resultat af nogen Betydenhed. Saaledes er det
ikke nok for Den, der vil optræde i Tragedien,
at kunne recitere Vers med opstyltet Pathos og
taareqvalt Røst; ei heller kan enhver løjerlig Fyr
eller lystig Pudsenmager gjælde for Comiker. Det
gjælder i den dramatiske Kunst ikke blot om at
ryste Nerverne hos de Følsomme eller Lungerne
hos de Lattermilde, men fremfor Alt om at tiltale
Overbevisningen ved en Fremstilling, i hvilken
Sandhed og Idealitet gaae Haand i Haand. For
uden de Egenskaber, der ere betegnede i det Foregaaende, kræves der end yderligere Iagttagelses
evne og Opfattelse, men fremfor Alt — Smag!
Her indtræffer, ligesom i mange andre Kunst
retninger, det mærkelige Fænomen, at et medfødt
Instinet kan bringe det raaeste og meest uvidende
Skuespilleremne til stundom at præstere noget
Udmærket, og i Modsætning hertil har man ikke
saa sjelden seet Folk, der ved Flid og Dannelse
maatte ansees for selvskrevne til Scenen, aldrig
drive det til at udføre en Rolle med Spor af
Talent. Saaledes gik det f. Ex. med Overskou.
hvis hele Liv var helliget Theatret, og som
hverken fattedes Flid, Tænkning eller Opfind
somhed; Oehlenschldger, hvis Geni illustrerer
den danske Skueplads, og som, hvad Ydre, Sprog
og Begejstring angik, syntes at besidde de
væsentligste Betingelser for Elsker- og Heltefaget,
3
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forsøgte sig uden Held paa Scenen — det Slags
Talent var ham nægtet.
Ved Genre betegnes i Almindelighed det
Rollefag, hvori Skuespillerens Talent fortrinsviis
er kaldet til at gjøre sig gjældende. Det er
overhovedet en ubillig Fordring til Kunstneren,
at han skal excellere i flere, ofte stik modsatte
Retninger, hvorved Talentet udsættes for at
komme paa Afveje og forhindres fra at opnaae
en mulig Fuldendthed. Det hørte iblandt andet
til Heibergs Svagheder, at han vilde see Shakespeares Sørgespil og sine egne Vaudeviller udførte
af de samme Personligheder. For at betegne de
Kredse, der af Naturen ere anviste visse kunst
neriske Individualiteter, vil jeg kun anføre vore
fire meest udmærkede Elskere: Nielsen, Holst
samt Brødrene Michael og Vilhelm Wiehe, som
aldeles umulige i comiske Roller, Frydendahl,
som fuldkommen fremmed paa Følelsens Omraade, og Rosenkilde, hvis Erotik vilde have
fremkaldt Tanken om Parodi og stemt til den
meest velgjørende Latter.
Talma og Ryge, hvem jeg gjerne nævner
paa eengang som de største Skuespillere, jeg har
haft Ledighed til at beundre, havde, skjøndt høist
ulige i de ydre Former, den Mangel tilfælles, at
Erotiken laae udenfor deres Sphære. De, der
havde seet Talma som Ung spille Elsker, paastode,
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at han i sine lidenskabelige Udbrud mere lignede
en Tiger end en øm Tilbeder. Ryge havde i
det med Mord og Drab opfyldte Ridderdrama
»Hugo von Rheinberg« tilfældigviis faaet den
Opgave, i en romantisk Hyrdescene at bedaare
den unge Borgfrue Bertha. Oehlenschlager, der
som Forfatter bivaanede og tildeels styrede
Theaterprøverne paa bemeldte Stykke, vaandede
sig i Utaalmodighed over det keitede og brutale
Courmageri; endelig gik han op paa Scenen for
om muligt at gjøre sin Idee begribelig, men Ryge,
der kjendte Digterens ringe Fremstillingsevne,
bad ham om at vise, hvorledes han mente, det
burde være. Oehlenschlager udbrød da i For
tvivlelse: »Kjære Ryge! Har De da aldrig været
forelsket?« Han fik det knusende Svar: »Nei F—gale
mig, om jeg har.« Hermed var den Sag afgjort,
og en Mangel i den store Skuespillers omfangs
rige Talent tilstrækkelig betegnet.
Disse Betragtninger, der langtfra omfatte Alt,
hvad den dramatiske Scene frembyder for den
tænkende og modtagelige Tilskuer, skulle fra min
Side tjene som en oprigtig Hyldest til en Kunst, der
paa eengang er den lettest tilgjængelige for Middelmaadigheden og den vanskeligste for Opnaaelsen af
det Udmærkede, endsige det Fuldendte; paa den
kan med Rette anvendes Viismandens Ord:
Livet er kort, men Kunsten er lang!
_____
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Decorationer og Costumer.
Den sceniske Udstyrelse er i Tidernes Løb
gaaet fremad med Kæmpeskridt og har virkelig
naaet en saadan Høide, at den ikke er ret langt
fra at overfløje den egentlige sceniske Fremstilling.
Malerkunsten er paa Theatret fremtraadt med en
saa fordringsfuld Styrke, at den Illusion, der
egentlig burde være Hovedsagen, fortrænges af
en anden, hvis Realisme bliver fremmed for den
sande Skuespilkunst og mere og mere forvandler
de handlende Personer til Staffage i Landskabet
eller i den architectoniske Anordning.
Saavidt vor Kundskab til Oldtidens dramati
ske Præstationer naaer, have hverken de græske
eller romerske Theatre været indrettede til Deco
rationer og endnu mindre til overordentlige For
vandlinger; et Ord af Prologus var nok til i
Phantasien at henflytte Publicum til de Steder,
hvor Handlingen tænktes at foregaae; de Trage
dier og Lystspil, som ere opbevarede fra hiin
classiske Tidsalder, og som endnu stedse beundres
og tildeels efterlignes, give os et klart Begreb
om de Regler, der vare fremherskende i den
poetiske Digtning; vanskeligere er det derimod
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for os at danne os en Forestilling om selve
Recitationen, da denne i høj Grad maatte
besværliggjøres ved Maskerne og de Talerør, der
vare bestemte til at forstærke Stemmen. Montro
ikke den berømte Roscius skulde have revet sig
løs fra denne barbariske Tvang og vovet sig
frem paa Scenen uden Maske og uden den
opstyltede Cothurne? Vist er det imidlertid, at
paa de antike, af Marmor og andet kostbart
Materiale opførte Theatre, vare Udgifterne til
den sceniske Udstyrelse saare ringe, hvorimod
Cæsar, eller ialfald det Offentlige, lønnede Skue
spillerne og skjænkede fri Adgang til Amphitheatrets terrasseformede Sæder for det menige
Folk.
Allerede i Middelalderen begyndte Maskine
riet at spille en vigtig Rolle ved de Myste
rier og Moraliteter, der sædvanligviis opførtes
ved de store Kirkefester, medens det egent
lige Theatermaleri endnu syntes at have været
i sin Barndom, og naar vi gaae lidt længere
frem i Tiden, til den Shakespeareske Periode,
bliver det os temmelig klart, at i den store
Digters Skuespil umulig en heel Snees Decorationsforvandlinger kunne have betegnet de forskjellige Steder, hvor Handlingen udvikles. Paa
den franske Scene, hvor Aristoteles’ Enhedsregler
strængt iagttoges, var som oftest kun en eneste
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Décoration (sædvanlig Forhallen af et Palads)
tilstrækkelig gjennem alle fem Akter, og saavel
der som i England fik Phantasien Lov til ude
lukkende at sysselsættes med Udførelsen af det
tolkede Mesterværk.
Endnu den Dag idag har »Theatre français«
bibeholdt en Tarvelighed i det ydre Sceneri, der
ikke blot er besparende for dets Financer, men
i forøget Grad fængsler Opmærksomheden paa
det Væsentlige i Fremstillingen, nemlig Digtnin
gen og Spillet. Hvor vidt man paa andre Steder
er gaaet i modsat Retning, derom vidne de uhyre
Anstrængelser, der paa »Princess-Theatre« i
London under Charles Keans Ledelse ere gjorte
for at sætte det shakespeareske Repertoire paa
en glimrende Maade i Scene. Alt hvad Maler
kunst, Mechanik, Belysning, Ballet og storartede
Optog formaae at præstere, er blevet anvendt,
vistnok i den bedste Mening, men Hovedsagen
blev trængt i Skygge, næsten som en Biting.
At Operaen som Pragtskuespil til alle Tider
har udkrævet et større scenisk Apparat end det
reciterende Skuespil, har hidtil været et anerkjendt
Factum; heri have alligevel Italienerne viist mere
Maadehold end de fleste andre musikalske
Nationaliteter, og derved er det lykkedes dem at
hævde Sangens og Melodiens Forrang paa det
lyriske Omraade, hvorimod den nyere, saavel
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franske, som tydske Opera er kommen paa en
farlig Skraaplan med Hensyn til Overlæsselse af
Accessoirer, ikke at tale om den vistnok efter
de sindrigste Combinationer udarbeidede Instru
mentation, hvis Fylde og Kraft er skikket til at
overdøve baade Chor og Solosang og knuse Alt,
hvad der bærer Navn af Text. Jeg vil kun
anføre et enkelt Exempel paa, hvad en pragtfuld
Iscenesætning kan bevirke. Da jeg for første
Gang bivaanede Opførelsen af Meyerbeers for
træffelige Opera »Hugenotterne« i Paris, blev
jeg i den Grad blændet af de med hver Akt
vexlende Panoramaer og Dioramaer, Optog,
Balletter og overraskende Knaldeffekter, at baade
Handling og Musik forsvandt for mig, og Resul
tatet blev Overmættelse og — Kj edsomhed,
hvorimod jeg først et Par Aar senere herhjemme
lærte at skatte dette ypperlige lyriske Drama,
skjøndt det udførtes af langt ringere Kræfter,
men var befriet for det tyngende Paahæng.
Den Rolle, som det ydre Blændværk spiller
i Balletten, hvor Alt skal fremstilles for Øjet, vil
jeg senere komme til at berøre; kun maa bemær
kes, at da Skuespillet er fulgt i Operaens Fod
spor, og Fordringerne til Illusion i realistisk Ret
ning bestandig ere i Stigende, kan Balletten
mindst af alle sceniske Kunstbrancher bevirke en
Reaction, hvad de maleriske Tiltrækningsmidler
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angaaer; men vist og sandt er det ligefuldt, at
den stadige Overbydelse i Pragt og Luxus frem
avler Blaseerthed og fører hen til Kunstens
gradvise Hensygnen.
Et Emne, der frembyder ret interessante
Momenter, er unægtelig Theatercostumet i de
forskjellige dramatiske Kunstperioder. Vi ville
ikke gaae længere tilbage i Tiden end til Dron
ning Elisabeths Regjering, da Shakespeare optraadte med sine udødelige Mesterværker. Klæde
dragten, saavel ved Hoffet som hos Englands
»Gentry«, var dengang den saakaldte »burgundiske«, og der er grundet Formodning om, at
Samme, med en liden Tillempning af Draperi
og Hovedbedækning, benyttedes til alle noble
Characterer, ligemeget hvilken Nation og hvilken
Tidsalder de skulde fremstille, hvorimod de
comiske Roller laante deres Costumering fra
Datidens Mummespil.
Senere hen, da disse storartede Dramaer efter
over hundrede Aars Hvile bleve gjenoptagne paa
Scenen af den berømte Garrick. sporedes en
Stræben efter en større Correcthed i Costumet,
hvilket sees af en Række Kobberstik og Illustra
tioner fra hans Tid, der dog endnu hyldede den
saakaldte Parykstil, som var fremherskende i
Frankrig og dominerede Modesmagen i det øvrige
Europa. Saaledes saae man Guder og Gudinder,
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Helte og Prinsesser, Hyrder og Nympher uden Und
tagelse udstyrede med pudrede Parykker, vajende
Strudsfjær, Fiskebeensskj ørter og Sko med høje,
røde Hæle; kun i de Comedier, der spilledes i
Datidens Klædedragt, anvendtes et fornuftigt
Costume, og heri besad saavel Molières som vore
HolbergskeLystspil et virkeligt Fortrin; men ogsaa
indenfor denne Kreds skulde — idetmindste hos os
— en philistrøs Mellemtid bringe høist uberettigede
Modificationer. I Begyndelsen af dette Aarhundrede, da Pudderet og de broderede Hotkjoler
efterhaanden forsvandt fra Samfundskredsene, og
da Ifflands og Kotzebues Stykker vare i Mode,
fik kun adelige Skurke og borgerlige Narre Lov
til paa Scenen at bære puddrede Parykker, hvori
mod de saakaldte Intriganter vare typisk beteg
nede ved mørke Bakkenbarter, Pisk i Nakken,
bredskygget Hat, chokoladefarvede Knæbeenklæder og gulkravede Støvler. Elsker og Elsker
inde vare klædte og friserede efter Dagens
nyeste Mode, hvilket ogsaa gjaldt for Leander
og Leonora, og blev overholdt indtil langt ind i
Tyverne, da endelig en gavnlig Reaction indtraf;
men tiltrods for Alt, hvad der til Fordeel for
Correcthed er talt og skrevet, viser der sig
stadig, navnlig i Conversationsstykker, en særegen
Lyst hos vore Damer til at hylde Modejourna
lernes Extravagancer, idet de miskjende den
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Grundsætning, at Scenen bør være den gode
Smags Skole, og endog da, naar den tvinges til
at følge Tidens Luner, maa det snarere være
som Hersker end som Slave.
Den vigtigste Costumereform ved »Theatre
français« iværksattes ved Talmas kyndige og
smagfulde Anordning. Ved at studere Antiken
og Louvregalleriets historiske Portraiter, skaffede
han sig Modeller til de Dragter, hvori han frem
stillede Characterer fra de forskj elligste Tidsaldere,
saavel fra den classiske Oldtid, som fra den
romantiske Middelalder ; dette Exempel efter
fulgtes snart af andre Theatre, men ikke uden
Overdrivelser, der hos Mange udartede til Blot
telser, hos Andre til broget Maskeradestads.
Den historiske Granskning gjorde imidlertid sin
Ret gjældende, sigtende til, med den fornødne
Tillempning, at give hver Tidsalder sit characteristiske Præg, uden Hensyn til Nutidens Modesmag
og til, hvad dens blinde Tilhængere kalde »klæde
ligt«, kun at der bevirkes et passende Ensemble,
saa at der ikke i Costumer, Vaaben og Redskaber
kommer til at ligge flere Aarhundreder imellem
den ene og den anden af Handlingens med
virkende Personligheder. I denne Henseende er
der paa vor danske Scene begaaet forfærdelige
Bommerter, som tildeels vidne om en strafværdig
Ligegyldighed for det historiske Studium. Vi
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have for Exempel seet Briterne fra den romerske
Invasions Tid klædte i Fløil og Silke, med pæne
hvide Strudsfjær i Barretterne, medens de civili
serede Erobrere gik halvnøgne; ligeledes i »Bertran de Bomi., hvor Ridderdamerne fra det 12.
Aarhundrede komme fra Jagten, iførte Dragter
å la Louis XV, ganske efter samme Mønster
som Qvadrille-Rytterskerne fra Cirkus Salamonskyl
Vort kongelige Theaters financielle Forhold
tillade desværre ikke at anvende det Fornødne
paa en correct Gjennemførelse af Costumevæsenet;
vi møde derfor, ikke blot i de større Chormasser,
Fremtoninger fra de forskjelligste Lande og Tids
aldere, brugelige hvorsomhelst, men endog com
plette Phantasidragter hos de respective Hoved
personer, der som Riddere og Fyrster til
dagligdags gaae klædte i Kroningsdragt, bære
Pladeharnisker i Korstogenes Periode og iføre sig
Vikingedragt i den romantiske Riddertid. Det
er vistnok at berøre et af de ømfindtligste
Punkter, naar vi nævne Damernes Coiffure, der
med dens bizarreste Omvexlinger skal passe til
alle Characterer, Tider og Lande; endvidere
Herrernes drabelige Knebelsbarter og ditto Fipskjæg, der tage sig saa abnormt ud under Hyrdens
silkebaandprydede Straahat, og til den franske
Marquis’ puddrede Frisure, men allerværst til
Fremstillingen af uerfarne Ynglinge! Der er i
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denne Retning givet os et farligt Exempel gjennem de italienske Sangere, der reise Verden
rundt med store Skjæg, hvilke kunne være ret
imponerende paa Gaden og i de moderne Saloner,
men som trodse alle Ideer om scenisk Illusion,
medmindre der skal repræsenteres Røvere og
Tyranner.
Men, efter alle disse temmelig skarpe Ud
talelser, hvad er da Din Mening om Balletten?
vil man spørge mig, og jeg vil svare, som jeg
allerede ovenfor har antydet, at jeg, trods min
redelige Stræben efter Idealet, har følt min
Afmagt ligeoverfor Tidens Strømninger, men
alligevel kæmpet imod deres overvældende Bryd
ninger, saa godt jeg formaaede. Sammenligner
man mine Balletters Fordringer med den Luxus,
der anvendes overalt i Europa, hvor denne
Kunstart dyrkes, tør jeg dristig gjøre Krav paa
Tarvelighedens Priismedaille, og at jeg hos alle
ikke dandsende Roller og Comparser, saavidt muligt
har indført Correcthed i Costumet, er ikke allene
blevet almindelig anerkjendt, men tildeels efter
fulgt i de andre sceniske Brancher. Dandsens
væsentlige Betingelser, nemlig Lethed og Bevæ
gelighed, ere vistnok slemme Anstødsstene imod
den ethnographiske Correcthed og maa, med
Hensyn til det stærkt modificerede Costume,
gjøre Regning paa den samme phantasirige Mod'
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tagelighed hos Publicum, som Sangkunst og
Strubefærdighed i Operaen, i Modsætning til den
dramatiske Rimelighed; dog gjælder det i Balletten
saavelsom i Operaen at anvende Bravourpartierne
paa de rette Steder og navnlig at holde Klæde
dragten indenfor det Sømmeliges Grændser, en
Regel, der desværre altfor meget tilsidesættes
paa Udlandets Scener. løvrigt skulde det ikke
være til Skade for mine Balletter, om der kunde
tænkes en Tilbagegang til den shakespeareske
Guldalder, thi jeg har med sand Tilfredsstillelse
oplevet, at ved fuldendt Indstudering, naar jeg
har præsenteret mine Compositioner for en udvalgt
Kreds paa Skolesalen med dens fire Vægge til
Decoration og Personalet i sædvanlig Arbeidsdragt, have de ofte frembragt et nok saa dybt
Indtryk og en ligesaa livlig Illusion, som nede
paa Scenen med den hele ydre Udstyrelse.

5Theaterbesty reise.
Kort efter Februar-Revolutionen udkom i Frank
rig en satirisk Novelle af Charles Raybaud, betitlet
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»Jerome Patureau å la reeherche de la meilleure
des républiques«, hvori de ivrigste Efterforskninger
forbleve uden tilfredsstillende Resultater. Omtrent
paa samme Maade vilde det gaae enhver oprigtig
Elsker af Scenens Kunst paa en Opdagelsesreise
efter den bedste Theaterbestyrelse, thi overalt i
Skuespilverdenen vilde han møde større eller
mindre Utilfredshed med Directeurerne, det være
sig enten hos Artisterne, Forfatterne, Kritiken
eller Publicum. Paa den ene Side paaberaabes
de ideelle, paa den anden de materielle Interesser,
allerhelst Begge paa eengang, og dersom det
var tænkeligt at fastsætte og haandhæve bestemte
Principer, efter hvilke et saa combineret Maski
neri kunde sættes og holdes igang, vilde et saadant Utopien være ligesaa vanskeligt at opspore,
som den fuldkomneste Statsforfatning.
Der, hvor et godt Theat er udgjør ikke blot
et Led i Culturens Kjæde, men tillige en Deel
af den Giands, der omgiver Kronen, stilles i
Almindelighed en høitstaaende Hofembedsmand
i Spidsen for et saadant kongeligt eller keiserligt
Régale, som oftest uden Hensyn til særlig Competence, men kun i Betragtning af personlig
Anseelse og med det Hverv, ved Hjælp af duelige
og samvittighedsfulde »Sous-chefs« i de forskjellige Kunstbrancher, at varetage Scenens Værdig-
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hed og Publicums Tarv ved Siden af de høje
Herskabers behagelige Underholdning. Ved dette
fornemme Liebhaveri, forudsat at det forenes med
Smag og ikke sammenblandes med andre, Kun
sten fremmede Elementer, kan der i Virkelig
heden udrettes Adskilligt, og man har under saadanne Forhold seet Kunsten blomstre til Fremme
for Publicum og for Theatrets Medlemmer, hvis
faste Ansættelse med Udsigt til Pension gav
deres Stilling i Samfundet en Holdbarhed, der
ikke kan opnaaes ved temporaire Engagements.
Desværre have idelige Rivninger, Smaacabaler
og tildeels ubillige Fordringer, men fremfor Alt
de stedse stigende Bekostninger, gjort de høje
Beskyttere kjede af dette besværlige Formynder
skab, og efterhaanden ere de fleste Hoftheatre,
med ganske faa Undtagelser, gaaede over, enten
til Staten eller Communen; hos den Første sædvanligviis med et aarligt Tilskud, controlleret af
en Rigs- eller Landdag, hos den Sidste derimod
bortforpagtet mod en aarlig Afgift til en eneraadig Entrepreneur. Medens en saadan Speku
lant stræber ved alle optænkelige Tiltræknings
midler at erhverve et klækkeligt Overskud —
om mulig en Formue — ialfald at sikkre sig
imod den altid truende, ofte indtræffende Fallit,
maa den af Ministeriet valgte og af Staten løn-
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nede Directeur, saa godt han formaaer søge at
forsone Kunsten med Driften, samt holde den
høje Foresatte Ryggen fri ligeoverfor en Oppo
sition, der ifølge sin oeconomiske og politiske
Natur kun er lidet venlig stemt for Theatret.
Af disse tvende modsatte Bestyrelsesmaader
fremkommer ofte en nødtvungen Væddestrid,
thi paa begge Sider skal der tjenes Penge for at
kunne bestaae, og, paavirket af Tidens og Modens
Strømninger i materiel og realistisk Retning, til
sidesættes altfor ofte de æsthetiske Hensyn for
det reent mercantile Udbytte.
Man skulde troe, at et Theater, der blot
havde en enkelt Kunstbranche at producere, som
f. Ex. »Theatre français« og Wiener Burgtheatret,
maatte kunne dirigeres til almindelig Beundring
og Tilfredshed af en anerkjendt Dramaturg eller
literair Notabilitet, ligesom Operascenen af en
berømt Musiker; men om end disse Størrelsers
administrative Dygtighed paa det kunstneriske
Omraade var aldeles ubehæftet af Ensidighed og
Partiskhed, vilde der endnu blive Spørgsmaal
om de i financiel Henseende svarede til de For
dringer, der stilles til den, der paa eengang skal
være baade kunstforstandig og forretningsdygtig,
endog der, hvor, som paa de ovennævnte udmær
kede Scener, Staten og Keiseren træde til med
meget betydelige Tilskud.
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Ved vor danske Skueplads, der har til Op
gave baade at fremstille og opfostre fire forskjel
lige Kunstretninger (Comedien, Operaen, Balletten
og Orchestret), som vexelviis ere bestemte til at
paavirke og understøtte hverandre, er det i højeste
Grad vanskeligt at finde en Bestyrelse, som til
fredsstiller de retmæssige Fordringer til Sagkund
skab, Upartiskhed, Authoritet og personlig An
seelse, og som paa samme Tid formaaer at
bevæge sig paa Financernes slibrige Omraade.
Forskjellige Systemer ere prøvede ved vort
kongelige Theaters Bestyrelse, ligefra det colle
giale, raadgevende og twedeelte indtil det selvherskende. Ethvert af dem har haft sine Fortrin
og Mangler, men endnu er man ikke naaet til en
hensigtsmæssig Anvendelse af de forhaandenværende Kræfter, endsige til en højere Opfattelse
af Theatrets egentlige Formaal. Hidindtil har
det reciterende Skuespil ligget Bestyrelsen nær
mest paa Hjerte, deels fordi det besidder de for
trinligste Traditioner, det talrigste Publicum og
det lettest tilgjængelige Repertoire, men for
nemmelig fordi de andre Kunstbranchers Teknik
i Almindelighed er mere eller mindre fremmed for
de Styrendes Indsigt; desuden har Comedien,
indtil for ganske kort Tid siden, været den
mindst bekostelige at sætte i Scene og langt
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mindre udsat for Afbrydelser end f. Ex. Operaen.
Ikke destomindre har saavel den lyriske Scene
som Balletten billigt Krav paa Bestyrelsens Om
sorg, navnlig fordi de hævde det kongelige
Nationaltheater Forrangen for de stadig fremad
skridende og concurrerende Secondtheatre.
Om Ballettens Fata saavel herhjemme som
ved Udlandets større Theatre, har jeg tidligere
og udførlig udtalt mig, men forbeholder mig
senere hen at levere et Bidrag til dens Historie.
Hvorledes det personlige Skjøn og ydre Paavirkninger have gjort sig gjældende blandt ene
herskende Directeurer, kunde give Stof til en
ganske særegen Physiologi, men værst have de
været faren, naar de uden den fornødne Indvielse
have vovet sig ind paa Kunstens Enemærker; i
Almindelighed bedømmes den kun efter den Til
trækning, den udøver paa det større Publicum,
o: næstefter Billet-Udsalgets haandgribelige Re
sultater, Parterrets Bifald og Bladenes Roes!
NB. forsaavidt Directeuren ikke selv besørger
Claque, Reelam er og særlige Ovationer.
Forresten, dersom det var muligt at finde
en Bestyrelse, som med personlig Anseelse fore
nede virkelig Kunstsands, en luttret Smag med
P'orretningsdygtighed, Kraft med Humanitet, og
som tillige besad den fornødne Modtagelighed
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for de Fagkyndiges Raad, samt complet Util
gængelighed for Coulissevrøvl og navnlig qvindelig Indflydelse, vilde man, forudsat at Personalet
paa sin Side var besjælet af sand Pligtfølelse,
forenet med den højere Anskuelse af Kunsten,
maaske nærme sig til
»den bedste Theaterbestyrelse«.

4*

BIDRAG TIL OPERAENS OG SYNGESTYKKETS
HISTORIE.

S verrigs store Digter Tegner sagde ved en
eller anden Leilighed til vor Oehlenschlager: »I
Danske have større Poeter end vi, men vi have et
mere poetisk Folk.« Kunde man ikke omtrent an
vende den samme Antithese paa vore respective
musikalske Forhold? Sverrig kan i Virkeligheden
ikke opvise et saa stort Antal udmærkede Musikere
som Danmark, men Sangen har der et Hjem,
som den forgjæves søger paa denne Side af
Sundet.
Vistnok har der hos os dannet sig en Mængde
Foreninger, hvoraf nogle endog præstere høist
berømmelige Ting, og der gives neppe noget
Huus i Kjøbenhavn, ja i Kjøbstæderne selv, som
ikke er begavet, for ikke at sige belemret, med et
eller flere Pianoforter; men den indre Sands og
det medfødte harmoniske Instinkt fattes over
hovedet, tiltrods for alle de Anstrengelser, der i
Aarenes Løb ere gjorte for at skaffe den høiere
Tonekunst Indfødsret i Danmark.
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Sammenligner man vor Almues eller vore
Soldaters Sang med Svenskernes, Tydskernes, ja
selv Russernes, det være sig i Kirken, paa Marchen
eller ved Gilderne, skulde man snarere ansee os
for Barbarer end for et af Europas meest frem
skredne Culturfolk. Endog i de høiere og intelligentere Kredse er det ofte ikke muligt at faae
en Vise nogenlunde smukt sunget zinisono, end
sige fiirstemmig, og seer man hen til den be
hagelige Underholdning, som Quartetspil paa
Strenge-Instrumenter er istand til at yde Musik
elskere, der ikke ere Kunstnere af Faget, saa er
der snarere Tilbagegang end Fremskridt i de
senere Aartier, saa at vi ogsaa i denne Retning
staae tilbage for vore Naboer.
Det danske Theaterpublicum har den Smags
retning tilfælles med det franske, at om end
Musiken til en. Opera er nok saa fortræffe
lig, vinder den kun Popularitet, forsaavidt den
er skreven til en nogenlunde interessant Text.
Tydskerne og Italienerne ere mindre fordrings
fulde i denne Henseende, om de end i andre
Retninger ikke saa let lade sig tilfredsstille; for
dem er nemlig det musikalske Element Hoved
sagen, uanseet de Udførendes dramatiske Be
gavelse, ja som oftest uden Hensyn til den ydre
Personlighed; deres Helte kunne f. Ex. gjærne
være smaa, tykke og gamle, deres Elskerinder
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grimme og vanføre — blot de have Stemmer og
synge reent. Hos os derimod tages i Alminde
lighed Musiken som en behagelig Tilgift til en
morsom eller rørende Handling, helst det Første,
da vort Publicum for Størstedelen »gaaer paa
Comedie« ; der forlanges i Reglen gode, om muligt
smukke Skuespillere og Skuespillerinder med for
nøden Syngestemme, og det fortjener at be
mærkes, at den overvejende Masse af fortrinlige
Operaer, der have lidt Skibbrud paa vor Scene,
tildeels ere strandede paa Stykkets ringe Gehalt,
og tildeels paa den svage dramatiske Udførelse.
Af de Optegnelser, der udgjøre den væsent
lige Kjærne af Overskous vidtløftige Theaterhistorie, vil man kunne see, at Operaen efter
italiensk Mønster, der i Aaret 1770 af Capelmester Sarti introduceredes paa vor Scene i det
danske Sprog, snart maatte vige Pladsen for
Syngestykket med Dialog, en Genre, der i kort
Tid vandt et saa betydeligt Terrain, at vore
indenlandske Forfattere kappedes om at levere
originale Texter dertil, f. Ex. Ewald med »Bal
ders Død« og »Fiskerne«, Wessel med »Kjærlighed uden Strømper«, Falsen med »Drage
dukken«, Thaarup med »Høstgildet« og »Peters
Bryllup«, P. A. Heiberg med »Chinafarerne« og
»Indtoget«, der alle, med Undtagelse af »Drage
dukken« og »Chinafarerne«, vare satte i Musik
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af fremmede Componister, som den ældre Hartmann, Scalabrini og den fortræffelige Schultz,
hvis Melodier gik over i Folket som National
sange. Vel gjordes der af Baggesen og Kunzen
adskillige Forsøg i den større Operastil, f. Ex.
med »Erik Eiegod« og »Eropolis«, men tiltrods
for Musikens umiskjendelige Fortjenester vilde
denne Genre ikke trives, hvorimod flere frem
mede Operaer, der oprindelig vare skrevne med
Recitativ, bleve omarbeidede til Syngestykker med
talende Text. Denne vor lyriske Scenes første
Periode, der indbefatter Tidsrummet 1770—1802,
og i hvilken ovennævnte Producter i Forening
med Kunzens lettere Arbeider, som »Vinhøsten«,
»Hemmeligheden« og »Naturens Røst«, gik Side
om Side med Udlandets meest yndede Compositioner af Paesiello, Cimarosa, Philidor. Duny,
Monsigny og Gretry, frembød den Mærkelighed,
at det dengang næsten overalt var vore meest
udmærkede Skuespillere, der udførte de syngende
Hovedpartier; saaledes var Rosing, Schwartz.
Knudsen og Frydendahl i lang Tid Operaens
Coryphæer, og man fristes næsten til at troe, at
Betingelsen for at blive antaget ved det konge
lige Theater maa have været Besiddelse af Synge
stemme, og denne Formodning finder end yder
ligere Bestyrkelse ved den senere anvendte Praxis
med Kunstnere som Haack, Kruse, Rind, Enholm,

SYN GEST YRKETS HISTORIE.

59

ja endog med Ryge og Stage, der alle uden
særegen musikalsk Dannelse maatte fungere i et
Fag, som egentlig laae udenfor deres bestemte
Virksomhed. Senere indtraf det modsatte Til
fælde med to af vore eminenteste Skuespillere,
nemlig C. N. Rosenkilde og Pkister, der op
rindelig vare engagerede for Operaen, men
Begge bleve Lystspillets ypperste Repræsentanter.
Det qvindelige Sangpersonale var for Største
delen musikalsk opdraget og havde gjennemgaaet en grundig Skole hos Datidens bedste
Lærere, og skjøndt den meget yndede Caroline
Walter ogsaa udmærkede sig i Comedien, var
hun dog fremfor alt Operaens Primadonna, i
hvilken Egenskab hun ogsaa senere gik over til
det store Theater i Stockholm, hvor hun blandt
andre Bravourpartier udførte Christina Gyllenstjernas Rolle i Naumanns Opera »Gustaf Vasa«.
Hendes Medbeilerske til det danske Publicums
Yndest, og den, der med Held udfyldte hendes
ledigblevne Plads, var den senere som Mdm. Frydendahl berømte Sangerinde; væsentlig formedelst
sine ualmindelige Stemmemidler og sin ypperlige
Skole, dog uden i nogen fremragende Grad at
besidde dramatisk Talent, blev hun i en lang
Aarrække vor lyriske Scenes Stjerne af første
Rang. Saavidt man kan dømme af de Opteg
nelser, der berøre Theatrets Repertoire og Ind-
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tægter, maa Sangscenen i en mærkelig Grad
have absorberet Interessen fremfor de andre Kunst
brancher, og navnlig have vore bedste originale
Forfattere en Tidlang seet deres Værker behand
lede med ufortjent Ligegyldighed, ikke blot fordi
den dramatiske Smag heldede til Iffland og Kotzebue, men ogsaa fordi vore meest udmærkede
Skuespillere laante deres Talenter til en Genre,
der paa eengang forenede Dramaets og Musikens
Tryllemagt.
Der skete imidlertid et Omsving i de For
dringer, der fremdeles stilledes til Sangpartiernes
Udførelse; det kom herefter ikke mere saa nøie
an paa Spillet, ei heller paa den correcte Udtale
af Sproget, thi da den geniale Du Puy kom hertil
fra Sverrig og med sin øvrige mangesidige Vir
tuositet forenede en klangfuld og bøielig Barytonleger, der med lige Lethed kunde gjengive saa
modsatte Sangpartier som Don Juan og Rit
mester Rose, engageredes han tiltrods for sin
fransk-svenske Accent og blev i flere Aar Ope
raens bedste Støtte og Publicums erklærede Ynd
ling. Syngestykket med Dialog beholdt en afgjørende Overvægt, og »Don Juan«, der nu for
Tiden gives med de italienske »parlandi-Recitativer«, gik dengang ligesom endnu i Tydskland
med Talerepliker. Ved Siden af dette udødelige
Mesterværk gik Cherubinis »De to Dage«, Du Puys
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sprudlende »Ungdom og Galskab«, Schalls »Dom
herren i Milano« og en heel Følgerække af ynde
fulde Operetter af Mehul, d'Alayrac. Deviennt\
Della Maria og Boyeldieu. Fra Tydskland mod
tog vi kun ganske faa Sager, og deriblandt Gass
mans »De forliebte Haand værksfolk« og Ditters
dorfs »Apothekeren og Doctoren«, der begge
gik med stor Bravour og livligt Bifald.
En pludselig Standsning indtraf og et uhel
digt Interregnum paafulgte, da Du Puy, først ved
sin Udnævnelse til Lieutenant i Livjægercorpset
og kort efter ved sin Landsforviisning, forlod
Scenen og hans Roller besattes med høist under
ordnede Kræfter. Deeltagelsen for Operaen sank
med hver Forestilling, uagtet Du Puy havde efter
ladt adskillige meget lovende Elever, blandt
hvilke Jfrne. Funck og Sølver, men fornemmelig
Barytonisten Carl Bruun vare fremtrædende og
udmærkede sig ved den lette franske Methode,
der saa eiendommelig betegnede Datidens »Opera
comique«. Endelig erhvervedes i Georg Zinck
en virkelig Tenorsanger, der var i Besiddelse af
Stemmens Kraft, Omfang og Bøielighed, musikalsk
Dannelse og et fordelagtigt Ydre; men ak! ved
Siden af disse fortrinlige Egenskaber fandtes der
hos ham en afgjort Mangel paa Alt, hvad der
hedder dramatisk Foredrag. Her viste det sig
mere end nogensinde, hvor nøie vort Publicums
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musikalske Sands er forbundet med den sceniske
Virkning, thi det lykkedes aldrig for denne Sanger
at vinde saameget som en Skygge af Sympathi.
Et Sidestykke til ham fremtonede snart i Jfr. Zrza,
der med en vidunderlig stærk og tillige bøielig
Sopran forbandt den største Uvillie imod Scenens
nødtørftigste Fordringer, som hun i sit vulgaire
Sprog kaldte »at skabe sig«!
Disse Tvende
bidroge redelig i Forening til de altfor hyppige
Nederlag, som det lyriske Repertoire i deres Tid
maatte friste, og det var netop i den Periode,
at vore ypperste Tonedigtere fremstode: Weyse
og Kuhlau med »Sovedrikken«, »Røverborgen«,
»Faruk« og »Trylleharpen«. »Faruk« nød kun
en kold Modtagelse, hvorimod »Trylleharpen«
knustes under Partikampen imellem Oehlcnschlagers og Baggesens fanatiske Tilhængere.
Fra dette Øieblik blev det mere og mere Mode
at udpibe Operaer for Textens Skyld, eller rettere
af Animositet imod den og dens Forfatter; man
gav sig ikke Tid til at høre og opfatte Musiken,
thi allerede flere Dage førend Opførelsen vidste
man, at der skulde pibes i Theatret. Folk strøm
mede til, Theaterkassen fyldtes, og det blev
næsten en Nationalforlystelse i Lighed med Spa
niernes Tyrefægtninger eller »Autos da fé«.
Kampen stod i Parterret, Parkettet ydede en
klappende Opposition, og fra alle Loger straalede
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glade, smilende Ansigter. Den værste Storm var
alligevel den, der reistes imod »Den lille Rød
hætte«, hvis meget naive Fabel havde vakt An
stød hos nogle ømfindtlige Dydshelte; Boyeldieus
fortryllende Musik kom slet ikke i Betragtning,
og Meningskampen fortsattes med afvexlende
Styrke i halvanden Time efter Tæppets Fald!
Denne i sit Slags enestaaende Episode gav An
ledning til et lovformeligt Pibe - Regulativ, der
fastsatte ti Minutter som den tilstrækkelige Tid
for en saadan Henrettelses-Akt. Denne octroyerede Ret — igrunden det første Skridt hen imod
en vordende Folkesouverainitet — blev dog snart
indskrænket til fem Minutter, hvilke da ogsaa
bleve rigelig benyttede i de paafølgende Saisoner,
baade ved Forkastelsen af dramatiske og lyriske
Frembringelser.
Schalls »De tre Galninger«
maatte bøde for N. P. Bruuns Upopularitet, og
»Ludlams Hule« med den herlige Musik af
Weyse kom først til sin Ret efter at have gjennemgaaet den pibende Skjærsild.
Frelste fra disse barbariske Standretsdomme,
der i Almindelighed fældedes og exeqveredes af
Examen Artiums nylig afmønstrede Recruter,
bleve dog adskillige Operaer, medens andre for
medelst lunken Modtagelse og sparsomt Besøg
bleve henlagte til evig Hvile. Blandt de lykke
lige maa henregnes Mehuls «Joseph og hans
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Brødre«, hvis Skjønheder dog først bleve rigtig
skattede, efterat Ryge ved sin glimrende Frem
stilling af Simeons Samvittighedsnag havde lokket
det store Publicum til Huset. Mozarts »Figaro«
kunde man heller ikke — tiltrods for det slibrige
Emne — være bekjendt at forkaste, og Nicolo
Isouards »Joconde« og »Jeannot & Colin« gjorde
fornemmelig Lykke ved Cettis vindende Person
lighed, der, uden at hævde en første Rang, hver
ken som Bravoursanger eller Skuespiller, alene
ved sit sjælfulde Foredrag og sit naturlige Lune
udøvede en uimodstaaelig Tiltrækningskraft. Det
maa hverken glemmes eller forbigaaes, at vort
lyriske Repertoire dengang besad en uvurdeerlig
Støtte i Syngemester Ludvig Zinck, der i sin Person
forenede den intelligente Musiker med den literairt dannede Mand og dertil forstod at bringe
saa mange uensartede, tildeels uøvede Kræfter
i Samklang. Han holdt strengt paa Rollernes
Character og den tydelige Udtale af Ordene;
Soufleurbøgeme fra den Tid vidne ved sindrige
Omskrivninger om den Smag og Sagkundskab,
hvormed han lempede Texten efter Sangen og
selve Tonarterne efter de Paagjældendes Stemme
omfang; thi da som nu skete hyppige Trans
positioner , der vare saameget uundgaaeligere,
som de franske og tydske Partier vare beregnede
paa ganske specielle Personligheder. Det er en
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egen Sag, naar vore nyere musikalske Critici
tale om Klangfarve og Transposition, thi det er
vitterligt, at hvad der klinger let enten i Høiden
eller Dybden for een Slags Stemme, forekommer
besværligt og lyder anstrengt hos en Anden. At
Opmærksomheden som oftest henføres paa Ton
arternes Modification, medens Intonationen, det
falske Foredrag og Mangel paa rythmisk Sands
sjelden eller aldrig berøres, er et Emne, der
vilde føre os for langt bort fra den historiske
Fremstilling, men det maa i Forbigaaende be
mærkes. at Stemmegaffelen (Diapasonen) ingen
lunde er den Samme over hele den musikalske
Verden, og at den i Aarenes Løb er steget saa
betydeligt, at hvad Kammertonen for 70—80 Aar
siden angav som Es. nu klinger som E, altsaa for
andret fra en af de blødeste Tonarter til den for
vore Øren meest skingrende. Hvad vilde vel
Gluck ogMozart sige, dersom de opstode for at
høre deres Mesterværker saaledes transponerede!
En ny Periode af vexlende Seire og Neder
lag indtraadte i 1819—20 ved Sibonis Ankomst
til Kjøbenhavn; han havde været en udmærket
dramatisk Sanger, hvilket han ved sin Optræden
aflagde glimrende Prøver paa i Fragmenter af
Mozarts »Titus« og Paers »Achilles«, og skjøndt
hans Stemme ikke mere besad sin fordums Frisk
hed og Styrke, maatte man beundre hans ypperlige
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Methode og hans classiske Spil, der ledsagedes
af en fortrinlig Plastik og et imponerende Ydre.
Dertil var han udenfor Scenen en fuldendt Ver
densmand, talte flere Sprog med Færdighed og
forstod at bevæge sig i de høiere Kredse. Intet
Under, at man ved fordelagtige Tilbud søgte at
vinde ham for vor Opera, der i mere end een
Henseende kunde trænge til hans kyndige Veiledning. Han greb Sagen an med Varme og Energi,
benyttede med Held de forhaandenværende Kræfter
og dannede i Løbet af ganske faa Aar en smuk
Samling talentfulde Elever, blandt hvilke Jfrne.
Løffler. Wolf, Fonseca og Ryssiænder, samt af
senere bekj endte Operasangere: Sahlertz, Chr.
Hansen og Mine. Sahlgreen vare de meest frem
trædende. Den italienske Sang bestod dengang
endnu ikke i den forcerede Udfoldelse af store
Stemmemidler, men i et blidere Foredrag, der
kun ved Udtrykket af stærke Lidenskaber vandt
i Styrke, og i en vis Grad af Strubefærdighed
(Coleratur), der passede til den lettere Genre og
til Bravourpartier. Denne Stil, der adskilte sig
fra den tidligere franske Grand-Operas vold
somme Skrig, var netop den, der hyldedes af
Sangere som Rubini, Donzelli og Lablache: at
Siboni søgte at indføre den italienske, fortrinsviis melodirige og sangbare Opera (naturligviis med dansk Text osr Recitativerne omformede
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til Dialog) paa den danske Scene, vandt Bifald
hos Mange, men stødte hos Andre paa en heftig
Opposition.
»Barberen i Sevilla« og »Tancredo« gik i
Spidsen for den ny Genre, der støttedes af Rossinis allerede verdensberømte Navn, men som
ikke kunde undgaae en bitter Critik blandt strenge
Musikere, baade i Frankrig ogTydskland, og da
vi i Tyverne endnu vare meget tydsksindede,
baade i literair og musikalsk Henseende, frem
stod der i vor Midte en heel antirossinisk Sekt,
der med en lille Blanding af local Misundelse
over Sibonis Indflydelse og høie Emolumenter,
indbefattede Alt, hvad der hidrørte fra Italien,
Rossini og Siboni iberegnet, under en og samme
fanatiske Forfølgelse. Det første dræbende Slag
ramte »Zæ gazza ladra«. der blev udpebet med
»Eclat« og erhvervede vort Theater en europæisk
Navnkundighed, langt større end vor øvrige
Kunst var istand til at opnaae.
Det var imidlertid ingenlunde Meningen, at
den italienske Stil skulde fortrænge den gediegnere
tydske eller den lettere franske Musik, thi samtidig gjorde Webers »Jægerbruden« og Kuhlaus
»Lulu« Epoke i vort lyriske Repertoire. Weyses
»Floribella« blev meget paaskjønnet, men led af
samme Ulempe som Kuhlaus Mesterstykke, nemlig
et grundkj edeligt Sujet, hvorimod Boyeldieus »Hvide
5'
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Dame« frembød en Forening af Text og Musik,
der sikkrede dette yndige Syngestykke en evig
Friskhed.
Tiltrods for alle Fornuftgrunde fortsattes
Kampen med stigende Forbittrelse imod Siboni
og hans Yndlingsemne, og det var ikke alene
Rossini og hans Værker, der maatte undgjælde
for den opstrammede Antipathi, thi Meyerbeers »Romilda og Constance«, Simon Mayrs
»Lanassa«, Paers »Agnese«, Spontinis »Femando
Cortez« ogBellinis »Puritanerne« bleve alle mere
eller mindre haanligt behandlede, ja det maa
forekomme vor Nutid fabelagtigt, at »Robert af
Normandiet« ved de første Forestillinger, og det
endog udført af fortrinlige Kræfter, ikke blot
vakte Piben og Hyssen, men blev formelig udgriint. Tolereret blev dog Rossinis »Donna del
Lago« (Pigen ved Søen), og endskjøndt hans
»Barbeer« har været Gjenstand for svære critiske
Anfægtelser, har den nu i mere end et halvt
hundrede Aar bibeholdt sin forfriskende Duft af
elskværdigt Lune og Letsind, og vil efter al
Sandsynlighed, i Lighed med Mozarts udødelige
^Figaro^, gaae over til den sildigste Efterslægt,
saafremt den egentlige Sangkunst ikke undergaaer en total Forandring, og der ikke vendes op
og ned paa Begrebet om sand dramatisk Musik.
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Fra 1830 til 1840 dominerede Aubers Compositioner i en overordentlig Grad, saavel i den
store Stil med -»Den Stumme i Portiet«, som i
den lettere med »Murmesteren«, »Bruden«, »Fra
Diavolo«, »Elskovsdrikken«, »Brama og Bayaderen« og »Den sorte Domino«, hvori Tenoristerne
Kirchheiner, Schwartzen og Sahlertz udførte
Hovedpartierne, og Mme. Kraghs Elskværdighed,
Mme. Simonsens yndige Stemme og Phisters ube
talelige Comik vandt Publicums fulde Sympathi.
Auber, understøttet af Scribes altid livlige og
interessante Texter, fordunklede aldeles flere høist
fortjenstfulde Arbeider af Herold og Adam, der
ligesom Marschners fortræffelige »Hans Heiling«,
Webers »Oberon« og Hartmanns »Ravnen« kun
nød en »succes d’estime«. Den italienske Opera
traadte mere og mere i Baggrunden. Piberaseriet
havde lagt sig, en sindigere Bedømmelse traadte
i Stedet derfor, men tillige en vis Lunkenhed,
der kun sjelden tillod levende Bifaldsyttringer.
»Ørnens Rede« havde imidlertid gjort en Slags
Lykke, og man haabede at bringe nyt Liv i
vort Operavæsen ved at indkalde dette Syngestykkes Componist Franz Glæser, der navnlig
som Musikdirigent havde vundet et betydeligt
Renommée i Tydskland. Han blev ansat som
Hofcapelmester og udfoldede strax en roes
værdig Virksomhed; hans Indflydelse paa Orchest-
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rets Sammensætning og Præcision var umiskjende
lig, hvorimod den finere Nuancering, saavel i
Sangen som i Accompagnementet ikke var hans
egentlige Styrke; Hurtighed og Kraft var hans
vedvarende Fordring.
Hidtil havde Syngestykket med Dialog været
det Fremherskende, men efterhaanden som de
bedre dramatiske Kræfter forsvandt fra det lyriske
Repertoires Omraade, tabte det ikke ubetydeligt
af sin tidligere Interesse, og man begyndte at
see sig om efter en Genre, hvori Stemmens
Fylde kunde erstatte det Mangelfulde i Spillet.
Glæser begyndte sin Capelmester-Virksomhed
med Indstuderingen af Rossinis » Wilhelm TelU,
der allerede ved sin electriserende Ouverture
løftede Stemningen til Fordeel for den hidtil her
tillands saa fornemt bedømte Maestro, som i
dette storartede Værk tildeels havde forladt sin
gamle Maneer. Alt var nyt og i høieste Grad
dramatisk, ja, man kunde næsten kalde hvert
enkelt Nummer et Mesterstykke, og dog, enten det
nu var Textens Skyld, eller den altfor rige In
strumentation, Hovedrollens sentimentale Anstrøg,
eller de Udførendes Mangel paa Evne til at give
Situationerne det behørige Eftertryk — det gik
her, som ved de første Forestillinger af samme
Opera i Paris: man beundrede, men man morede
sig ikke. Hovedsummen var og blev Træthed,
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og man vendte helst tilbage til »Barberen i Se
villa^. Denne livlige Opera fik nu tilligemed
»Don Juan« og »Figaro« Recitativer istedet for
Dialog, og i de fleste Syngestykker bleve endeel
Repliker udstrøgne for ikke at volde Sangperso
nalet Uleilighed, og herved blev den Kunst at
spille Comedie forsømt efter en hidtil ukjendt
Maalestok. »Jødinden« af Halévy og »Hugenotterne« af Meyerbeer bleve paany indstuderede,
og disse femakts Operaer, udrustede med al den
Pomp, som vort Theaters Kræfter formaaede at
udvikle, absorberede i den Grad baade Tid og
Stemmemidler, at enhver anden Operagenre nødvendigviis maatte lide derunder.
Hvad der fra en anden Side ogsaa havde
bidraget til at give Syngestykket et Knæk, var
unægtelig den Heibergske Vaudevilley der frem
stod som en travesteret Operette med udvalgte
Melodier, parodiserede, ja som oftest profanerede
efter de berømteste Mestere. Disse Quodlibets fik
naturligviis let Indgang hos det større Publicum
og havde den ødelæggende Virkning, at naar
man gjenfandt dem paa deres retmæssige Plads,
besmittedes Indtrykket ved Ideeforbindelsen med
Farcen. Da nu disse Vaudeville-Operetter vare
udrustede med Motiver af de meest yndede Compositioner, maatte det blive mere end vanskeligt
for vore yngre Tonedigtere at levere noget paa
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eengang saa iørefaldende og saa fortroligt for
Hukommelsen. En Række Operaer og Syngestykker af vore bedste Musikere, ja selv Glæsers
»Brylluppet ved Comosøen«, fristede kun en kort
og glædeløs Tilværelse.
Vaudevillen er nu saagodtsom forstummet
paa det kongelige Theaters Scene, og ethvert
nyt Forsøg i den Retning henvises af Critiken
til Secondtheatrene, men af Weyses og Kuhlaus
fortrinlige Værker, saavel som af de Tilløb, der
i de sidste fyrretyve Aar ere gjorte af Hartmann, Gade, Rung. Løvenskjold. Heise og Hartmann den 'Yngre, er kun »Liden Kirsten« bleven
tilbage for at vidne om, at der paa vor Scene
findes dansk Operamusik!
Hvorledes Meninger, Smag og Anskuelser
kunne underkastes Forandring, erfaredes, da det
første italienske Operaselskab i Vinteren 1841—42
gjæstede Kjøbenhavn. Det bestod væsentlig af
tre øvede Kunstnere, Rossi, Paltrinieri og Signora
Forconi', Brødrene Torre vare egentlig kun dilet
tanter med friske og stærke Basstemmer. De
tre Første vare allerede temmelig udskregne, da
Skolen var undergaaet en total Omvæltning siden
den rubiniskc Periode, og Kraftanstrengelsen var
bleven Methode. Det var fornemmelig den for
os ganske nye Donizetti, der bares frem af disse
Virtuoser i den Kunst at ryste Nerverne ved
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Toneudgydelser, hvis Mage vi endnu aldrig
havde hørt strømme fra det menneskelige Bryst.
Endskjøndt dette Selskab hverken var under
støttet af passende Decorationer eller scenisk
Arrangement, ei heller af et fuldtalligt Orchester
eller et nogenlunde taaleligt Chor, tiltrak det sig
Opmærksomheden i en overordentlig Grad, og
hele det fashionable Publikum ilede i Masseviis
til Hoftheatret for at bivaane: Lucia. Lucrezia
Borgia, Il Barbiere og Elizir d' Amore. Bifaldet
yttrede sig med excentrisk Fanatisme, som om
de ellers saa rolige Danske vare bievne forvand
lede til Neapolitanere; Bouketter og Krandse
regnede ned, og de paa det kongelige Theater
saa strengt forbudte Fremkaldelser vankede her
i Overflod. Der var nu ikke Spor tilbage af
den rasende Antipathi, der havde forbittret
Sibonis Liv og hæmmet hans redelige Bestræ
belser, men til Gjengjæld heller ikke af den
Critik, der som første Betingelse for Sangen
stiller en feilfri Intonation } thi her var det Brø
drene Torre, der sang gruelig falsk, fordi de
vare uøvede, medens den feirede Tenor Rossi
detonerede af Svækkelse, og hans Beundrere
maatte møde flere Gange, for om muligt at træffe
en Aften, hvor hans sympathetiske Stemme
kunde komme til sin fuldkomne Ret.
Enthusiasmen tabte sig lidt efter lidt, til
deels som Følge af de paafølgende Saisoners
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ringere Ensemble og Repertoirets Ensformighed,
endskjøndt Castdan som første Tenor og Damerne
Penco og Bozio fuldkommen erstattede deres
Forgængere.
Tilsidst forsvandt aldeles det
italienske Trylleri, da de seneste Trupper istedetfor Italienere kun frembød en Blanding af Spaniere,
Belgiere, Franske, Russere, Engelskmænd og
Amerikanere, der vel i Tillid til vort Ubekjendtskab med Sprogets Udtale kæmpede sig igjennem
Texten, men overbød hverandre i voldsomme
Skrig og Gebærder.
Paavirkningen af denne fremmede Invasion
var kjendelig, ikke blot hos vore Sangere, men
hos vort Operapublicum, der fra nu af ikke læn
ger spurgte om smukke, men kun om store Stem
mer med complet Forbigaaelse af det sunde
musikalske og dramatiske Foredrag; og da man
hos Italienerne var vant til at høre paa Sangen
uden at forstaa et Ord af Texten, brød man sig
heller ikke om en tydelig Pronunciation hos vore
Egne; med Intonationen regnedes det ogsaa
mindre nøje, bare det lød stærkt, og da der ikke
fordredes fornuftig Opfattelse, hverken af Spil
eller Gesticulation, var Den vis paa at rive
Publicum med sig, som dristigst overskred Vel
klangens og Skjønhedens Grændser.
Man skulde have ventet, at den Fuldendthed
og Poesi, der aabenbaredes i Jenny Linds ufor
glemmelige Optræden (1843—45) ’ Norma. Robert
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og Regimentets Datter, vilde have bevirket en
gavnlig Reaction i Retning af det Sande, men
desværre havde Unoderne slaaet for dybe Rødder,
og uden at miskjende enkelte Kunstneres rede
lige Bestræbelser, kan det ikke dølges, at den
formindskede Interesse, der vises for vort hele
Operavæsen, hidrører fra den mangelfulde drama
tiske Opfattelse, samt fra den skadelige Væddekamp imellem Stemmerne paa Scenen og Instru
mentationen i Orchestret, der begge søge at
overbyde hinanden i Styrke, medens dog tilsidst
Trombonerne gaae af med Seiren.
Denne historiske Skizze gaaer ikke længere
end til Aaret 1848, fornemmelig af den Grund,
at dens Hensigt ikke er at fremdrage Personlig
heder, der for Øieblikket ere Operaens fortrinligste
Støtter; men skulde der alligevel findes Noget
heri, der muligen kunde fortjene at lægges Sam
tiden paa Hjerte, saa maa det vel være: at ud
mærkede Chor og ct ypperligt Orchester tilligemed
det omhyggeligste Scene-Arrangement ikke ere
tilstrækkelige til at vedligeholde Deeltagelsen for
denne Kunstbranche; det musikkyndige Publicum
er ikke særdeles talrigt, men det maa tilfredstilles
ved virkelig Sang, og den store Masse af Theatergængere fordrer dramatisk Udtryk og Tydelighed,
kort sagt lyrisk Skuespil.

VILHELM HOLST.
FREDERIK HULTMÅNN.
VILHELM WIEHE.

NIan er næsten altid tilbøjelig til med Savnets
Forstørrelsesglas at see tilbage til de svundne
Dages Minder; de Gamle tale om varmere Somre,
om skjønnere Qvinder og navnlig om bedre
Skuespil fra deres Ungdoms Tid, og vi hverken
kunne eller ville modsige dem; dog maa vi ind
vende, at ligesom de stormfulde og mørke Dage,
de uskjønne Fremtoninger og de uheldige Kunst
præstationer efterhaanden udslettes af vor Erin
dring, medens de solbelyste Punkter bevares og
udfoldes i vor Phantasi, saaledes glemme vi alle
de Middelmaadigheder og det ufuldkomne Sam
menspil, der omgave vore bortgangne store
Skuespillere, og som ofte frembragte en tvetydig
Munterhed midt i de alvorligste Scener. Det kan
alligevel ikke nægtes, at der paa hiin Tid gaves
et righoldigere Repertoire og et større Antal
taknemlige Roller, hvori der var noget Nyt at
fremstille, hvorimod den yngre Slægt af Skue
spillere som oftest har den vanskelige Opgave at
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træde ind i de Roller, hvor berømte Forgængere
have plantet Troen og fastslaaet Billedet; og
dertil, som en Følge af Dramaets gradvise For
svinden og det nyere Conversationsstykkes Ten
dens, yderst sjelden have en udpræget Character
at fremstille. Naar derfor ældre Theatervenner,
og jeg selv med dem, have constateret en kjendelig Nedgang i den dramatiske Kunst, saavel
herhjemme som i Udlandet, gjælder det ikke
saameget de enkelte Tilbageblevne fra en lykke
ligere Periode, ei heller de senere tilkomne Capaciteter, som det formindskede Antal af geniale
Forfattere og ditto Skuespillere. Vor bevægede
Tid producerer forholdsviis kun lidt, hvorimod
den consumerer desto mere; aldrig have Theatrene
været saa talrigt besøgte, som netop i de senere
Aar, og Publicum finder i det omhyggelige Sam
menspil og i den sceniske Udstyrelse fuldkommen
Erstatning for det Mesterspil, der ofte kun isoleret
henrev os Gamle til en Begeistring, der nu
synes banlyst fra vore tæt besatte og dyrt betalte
Tilskuerbænke.
Som et Mellemled imellem den ældre og
den yngre danske Scenes Coryphæer bør nævnes:
Vilhelm Holst. hvis af sand Poesi beaandede
Fremstillinger omfatte den lange Periode fra
Frydendahl og Ryge. Anna Nielsen og Johanne
Louise Heiberg. Nielsen og Michael Wiehe indtil
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for faa Aar siden, da han trak sig tilbage. —
Begavet med alle ydre Fortrin, udfyldte han
med betydeligt Talent saavel de tragiske som
de muntre Elskerroller og vandt baade Yndest
og Anerkjendelse i Helteskikkelser, som Hagbarth.
Trygveson, Amleth og Ingomar. godtgjorde en
original Opfattelse af Characterer som Aladdin,
Kean og Cæsar de Bazan, gik med Held over
til ædle Fædre, men var uovertræffelig, ja uer
stattelig i Sømandsroller, ligefra Styrmand Rejer
sen i Sparekassen og den franske Marinelieutcnant i »Ude og hjemme«, indtil Orlogskaptainen
i »Fjernt fra Danmark«, hvor han uden Ord
udfoldede den »gentlemanlike« Elskværdighed,
der har erhvervet vor Flaades Officerer et grundet
Renommée i fremmede Havne.
Søen var jo ogsaa Vuggen for hans første
Ungdoms Phantasier; for den har han sværmet, og
om den har han digtet, og da Krigen i 1848 ud
brød, forlod han for en Stund Scenens Helteliv
for at prøve det virkelige som Fører for en
Kanonbaad, under Kuglernes Hvinen og Gutternes
Hurraraab. Han virker nu med Kraft og Held
som Formand for Vaabenbrødrenes velgjørende
Bestræbelser, men han har derfor ikke glemt sine
kunstneriske Vaabenbrødre; han færdes endnu
som Ven og Raadgiver imellem dem og bevarer
6
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dem en Hengivenhed, som de i rigeligt Maal
gjengjelde ham.
Frederik Hultmann
tilhører udelukkende Lystspillet. I over tredive Aar
har han med ungdommeligt Liv og indtil den højeste
Grad af Illusion fremstillet den livsglade Student,
den letsindige »Bonvivant« og fremfor alt den ele
gante Verdensmand; skjøndt Erotiken og Liden
skaben overhovedet ikke er hans Force, har de
holbergske Leandere aldrig været bedre, ja neppe
saa smukt og flint spillede af nogen Forgænger
som af ham, og han gaaer med lige stor Lethed
over fra Vaudevillens forelskede Springfyr til den
høiere Comedies raisonnerende Doctor, fornemme
Cavaleer og kjærlige Fader. Skjøndt selv Hypo
chonder, medbringer han paa Scenen et sprud
lende Lune, der meddeler sig paa den behage
ligste Maade. Hans Smagfuldhed kan kun lignes
ved hans overordentlige Correcthed og exemplariske Memorering, og han hører umiskjendelig
til de dramatiske Personligheder, der staa som
Typer for et heelt Rollefag, og hvis Tab engang
vil blive saare vanskeligt at erstatte.

Vilhelm Wiehe.
Dersom nogensinde nedarvede Anlæg og
uimodstaaeligt Kald har gjort sig gjældende i en
decideret Retning, har det viist sig hos denne,
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vor nuværende Theaterperiodes mest frem
ragende Skuespiller. Som Dreng blev han stillet
i Skygge for sin ældre Broder Michael, og
medens denne kæmpede sig frem til den Høide,
hvorfra han altfor tidlig blev bortrevet ved en
ubønhørlig Død, bestemtes Vilhelm for Maler
kunstens Haandværksclasse, og hans Comediesværmeri betragtedes af Alle — med Undtagelse
af hans Moder, Rosings aandrige Datter — som
en Daarskab, der kun vilde føre ham paaAfveie
og rykke ham fra en agtet borgerlig Næringsvei.
Her hjalp imidlertid ingen Fornuftgrunde: Farvepotte og Malerkost bleve lagte tilside, og han
indmeldtes ved det kongelige Theater som Elev
— Gud veed af hvem! — Han medvirkede i
Balletterne, sloges som en Løve paa Grathehede,
og fik endelig tildeelt nogle mindre Roller, hvori
han røbede et umiskj endeligt Talent og en ori
ginal Opfattelse, der for ethvert uhildet Øie
maatte varsle en kunstnerisk Fremtid. Sammen
stillingen med hans udmærkede Broder var ikke
ganske fordeelagtig for ham, thi hvad denne
havde erhvervet ved Tænkning og Studium,
sprang umiddelbart frem hos Vilhelm, der i Et
og Alt trængte til en Slibning, som ikke nogen
Instruktion, men kun Aarene, Øvelsen og Verdens
erfaringen kunde give. Christiania Theater tilbød
ham en gunstig Lejlighed til at prøve sig i
6*
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forskj ellige Rollefag, og han vandt der en Sikker
hed og en Holdning i Udførelsen, ved Siden af
en Opmuntring og Anerkj endelse fra det norske
Publicums Side, der gav ham Mod til atter at
melde sig som Aspirant til en Hædersplads paa
den danske Scene. Man troede dengang ikke at
have nogen Anvendelse for ham, og han maatte
tye til Casinos Theater, hvor hans Talent, langt
fra at komme til sin fulde Ret, snarere mis
brugtes til Boulevardpræstationer. Men Timen
skulde snart oprinde for vor nationale Scene til
at erholde en af sine bedste Støtter i ham; det
blev klart for Enhver, at endskjøndt der i hans
klangfulde Organ laae hele en romantisk Elskers
Overtalelsesevne, var hans Genre saa forskj ellig fra Broderens, at han, langtfra at staae
denne iveien eller forhindres af ham, aldrig har
formaaet at erstatte ham i hans Glandsroller, men
derimod mere nærmede sig Nielsens brede Stiil
og optraadte i de Oehlenschlagerske Digtninger
med en Overbeviisningens Kraft, som Michael
ikke kunde tilegne sig. Ved dennes og Nielsens
Bortgang stod Vilhelm Wiehe saa at sige ene
som Repræsentant for den nordiske Tragedie,
thi overalt, hvor der fandtes to eller tre Helte
roller i eet Stykke, vilde man allerhelst see ham
i dem alle.
Det vilde optage flere Ark her at gjennemgaae det fyldige Repertoire, saavel af muntre,
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som af alvorlige Characterroller, hvori Vilhelm
Wiehe har glimret, glædet og interesseret; baade
i engelske og franske Stykker har han vidst at
finde det poetisk Sande; i Hedbergs »Brylluppet
paa Ulfsbjerg« han har givet en elskelig Illustration
til Fryxells historiske Fortælling; Henrik Ibsen
og Bjørnstjerne Bjørnson have i ham fundet en
værdig Tolk for deres bedste dramatiske Frem
bringelser, og ingen dansk Forfatter skriver for
Theatret uden at forbeholde sig Wiehe til en af
Hovedrollerne. Desværre har et svækket Hel
bred bragt mere end een farlig Standsning i hans
Virksomhed, og det er ikke uden Ængstelse for
Fremtiden, at Kunstens Venner see ham anstrænge
sin yderste Kraft for at hævde sit velfortjente
Renommée. Hans Spil, ligesom hans personlige
Fremtræden udenfor Scenen, kan passende characteriseres ved een øiefaldende Egenskab: Oprig
tighed. Ironi findes der ligesaalidt hos ham,
som hos de ovennævnte talentfulde Skuespillere.
Skulde det virkelig kunne regnes for en
Mangel? Hvorom Alting er, maatte han endnu
længe bevares for den danske Skueplads! thi
naar engang ogsaa denne Støtte falder fra vor
Scene, bliver det den yngre Slægts Tour at
gjentage de Gamles Klage om Decadencen i den
dramatiske Kunst.

ADOLF ROSENKILDE.

Der gives Familier, i hvilke Skuespiltalentet
synes at være arveligt, og ligesom den engelske
Scene blandt sine Kunstnere af første Rang
tæller trende Sødskende Kemble (John, Charles
og Søsteren Mrs. Siddons), saaledes eier den
danske to Dattersønner af Rosing og et
Sødskendepar efter vor uforglemmelige C. N.
Rosenkilde, de Sidste i Lighed med Faderen
fortrinligst i den comiske Genre. Adolf Rosen
kilde har væsentlig to Ting tilfælles med sin
afdøde Fader: et afgjort ironisk Vittighedspund,
og den Omstændighed, at han som Skuespiller
først i en senere Alder er kommen paa sin
rette Hylde i Roller, hvor hans fremherskende
Egenskaber kunde gjøre sig gjældende.
Efter nogle Ungdomsprøver uden videre
Betydning, forlod han Kjøbenhavn for paa Christiania-Theater at gaae sin dramatiske Udvikling
imøde; efter flere Aars Virken i de forskjel-
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ligste Rollefag, kom han tilbage og engageredes
ved Casino, samt medvirkede ved de Høedtske
Forestillinger paa Hoftheatret, dog stedse stillet
i Skygge for sin unge, elskværdige Hustru,
dengang Secondtheatrenes Primadonna; endelig,
ved Lystspillets Coryphæers successive Bortgang,
aabnedes en Plads for ham paa det kongelige
Theaters Scene, hvor han efter nogle mere og
mindre heldige Tilløb omsider skulde erhverve
den Yndest og Anseelse, hvoraf han nu er i
Besiddelse.
For at give en nogenlunde fuldstændig Characteristik af denne betydelige Skuespiller, maa
den Kjendsgjerning fremhæves, at hans Stræben
efter Naturlighed ofte kommer Realismen saa nær,
at den Idealitet og det elskværdige Gemyt —
man kunde næsten kalde det Poesi — der var
udbredt over hans Faders Fremstillinger, endog
af de allerlatterligste Figurer, savnes hos ham;
ei heller besidder han Faderens sprudlende Lune
og smittende Jovialitet, men opnaaer sin største
Virkning ved tør Vittighed, en mærkværdig Iagt
tagelsesevne og henkastede Repliker, der vidne
om en grundig Kundskab til Sprogets Tonefald.
Den Forskjel, der er paa hans og Søsterens
(Fru Sødrings) comiske Talent, bestaaer fornemme
lig deri, at det Omraade, hvori hun bevægede
sig og henrev ved Lune og Følelse, var
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væsentlig det borgerlige; hans derimod opad
blandt Rangspersoner og Hofmand, og heri
ydede ham hans noble Ansigtstræk, der mindede
om Frydendahl, god Tjeneste.
I Opfindelse af originale Fremtoninger
staaer han over baade Faderen og Søsteren,
og saadanne Billeder som Contoirbetjentene i
»En Skavank« og »En ministeriel Embeds
mand«. Assessor Svane i »Eventyr paa Fod
reisen«, Kammerherren i »En Omvei«, Cancelliraad Winge i »Besøget i Kjøbenhavn«, Miremont
i »Kammeraterne«, Marquien i »Postillonen« og
flere udmærkede Figurer af det nyere Repertoire,
ere typiske Mesterstykker, der bære Genialitetens
Stempel.
Molière derimod ligger udenfor hans Række
evne, og til Holbergs Comedier fattes ham den
behørige Naivetet og den traditionelle Festivitas.
I Roller, der røre sig i en lavere Sphære,
savner han det Maadehold og den Gratie, der
udmærkede hans Søsters Fremstillinger, og fristes
altfor ofte, lokket af det lattermilde Publikum, til
at drage dem ned i Carricaturen; denne Tilbøielighed harviist sig kj endeligst og tilmed skadeligst
i de Roller, som han har optaget efter Foersom,
Phister og sin Fader; saaledes have Recensenten,
Hummer, Skaarup, Kakadue og gamle Paul alle
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tabt betydeligt ved den Forvandling, de ere
undergaaede i hans Hænder.
Endskjøndt en tidlig indtruffen Alderdom,
samt en overdreven praktisk Feuberegning ikke
har været ganske uden Indflydelse paa hans Op
fattelse af Kunsten i dens Helhed, hører han dog
endnu stedse til den Slags dramatiske Personlig
heder, der lidt efter lidt synes at ville forsvinde
fra vor Scene, medens æsthetisk Dannelse og en
fornuftig critisk Behandling af det givne Stof
— uden Originalitet — lover at blive Frem
tidens Frugt.

DRAMATISKE FREMTONINGER FRA
EN SVUNDEN TID.

Danske Skuespillere.

Af al Virksomhed her i Verden er der
neppe nogen, der efterlader saa flygtige Spor,
som netop Scenens Kunst; dens Runer ere
skrevne i Flyvesand, og Vinden, der blæser fra
Modens og Letsindighedens Himmelstrøg, udsletter
hurtig, ikke blot Mærket og Formen, men som
oftest selve Navnet paa Mesteren og hans aandrige
Værk. Denne Sætning er ofte med Vemod og
indtil Overflod bleven gjentagen, og dog bliver
det stundom nødvendigt at erindre den yngre
Slægt om, at der i en ikke fjerntliggende Fortid
har levet Kunstnere, hvis Fortrin saavelsom
Mangler kunne tjene til Maalestok for Nutidens
Bedømmelse af Skuespil overhovedet og danne
et Støttepunkt for den nuværende Generation
af dramatiske Talenter.
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Det er tilvisse en Feil hos Skuespilyndere
fra en tidligere Periode at ville nedsætte det Nye
for at ophøje det Forgangne paa det Nu værendes
Bekostning, thi herved betages ikke blot de yngre
Kræfter Lyst og Tillid, men det bidrager til at
svække Nydelsen hos den velvillige Tilskuer;
det kan alligevel ikke skjules, at Antallet af gode
Skuespillere, saavel herhjemme som i det øvrige
Europa, i Aarenes Løb er formindsket i en ganske
overordentlig Grad.
Denne Ufrugtbarhed bør
tildeels tilskrives den gradvise Forsvinden af ori
ginale Typer, saavel i som udenfor Theaterverdenen, dernæst den overhaandtagende Realisme
i den nyere Skuespildigtning, og endelig den
mercantile Aand, der mere og mere forvandler;
Kunstanstalten til en Forretning og de udøvende
Kunstnere til Speculanter.
Det danske Folk har til alle Tider yndet
Skuespillet, der vexelviis har produceret For
trinligt, baade af Tragedier, Dramaer, Lystspil,
Syngestykker, Vaudeviller og Balletter; det reci
terende Skuespil og navnlig Comedien har allige
vel stedse været det fremherskende og i en vis
Periode endog hævet sig til Jævnbyrdighed med
Europas bedste dramatiske Scener; naar jeg der
for i »Mit Theaterlivs Erindringer« har fremhævet
Celebriteter som Ryge. Frydendahl, Knudsen,
Lindgreen. Nielsen. Winsløv. Foersovi den Yngre,
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C. N. Rosenkilde, Phister, Michael Wiehc og
Høedt, samt Damerne Nielsen. Heiberg, Jørgensen
og Sødring, har det været for at betale en dyre
bar Gjæld af Beundring og Taknemmelighed og
om muligt føie en Steen til det Mindesmærke,
som Fædrelandet skylder sine udmærkede Kunst
nere, navnlig Saadanne, der ikke lig Billedhugge
ren, Maleren og Digteren selv kunne reise deres
Bauta.
Det er ligefuldt et glædeligt Tidernes Tegn,
at man nuomstunder veed at paaskjønne de faa
Udvalgte, som vor Scene er i Besiddelse af, i
langt højere Grad end dengang, da den vrimlede
af betydelige Størrelser. Skuespillere som Holst,
Hultmann og Vilhelm Wiehe, der hver i sin
Genre efterlade Savn, som vanskelig ville blive
erstattede, have trukket sig tilbage, belønnede
med Hædersbevisninger, som deres berømteste
Forgængere ikke kjendte, og Mantzius var indtil
sin Død stillet meget høit blandt dem, der for
støde at tolke vore dramatiske Forfattere.
Endskjøndt der er blevet lyst og tyndt i
Skuespillets Rækker og flere Rollefag savne
deres Organer, spilles der endnu Comedie efter
gode og sunde Grundsætninger, og hvad der
maaske savnes af Genialitet, erstattes tildeels ved
et fortrinligt Sammenspil og en Iscenesættelse,
der i detailleret Omhu staaer langt over det,
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som i fordums Dage præsteredes paa vor Scene.
Imidlertid, da alle Sammenligninger imellem det
Gamle og det Nye ere underkastede Relativitet,
og det er ligesaa uvist, hvorledes den nuværende
Generation af Skuespillere vilde tage sig ud ved
Siden af ovennævnte Berømtheder, som hvor
ledes disse vilde passe til Nutidens Smag og
Fordringer, kunde det maaskee ikke være uden
Interesse, saavel for Yndere som for Dyrkere af
den dramatiske Kunst, at erfare noget om en
heel Række Skuespillere, der, uden at høre til de
første Rangklasser, besadde umiskjendelige For
tjenester, men fordunkledes af de Navne, der
gjennem Samtidens Beundring ere bievne os
overleverede, og derfor billig kunne gjøre Krav
paa at drages frem af Glemselens Mørke.
De fleste af de Personligheder, jeg her
agter at nævne, og som jeg har fulgt med del
tagende Opmærksomhed fra min tidligste Ung
dom af, vil man kunne finde omtalt i Overskous
Theaterhistorie, men deels ere de spredte i de
forskjellige Bind og Aargange, deels betragtede
fra et forskjelligt Synspunkt. Jeg haaber derfor,
at en kortfattet Characteristik af dem vil finde
velvillige Læsere.
Vi ville begynde med Clausen, der hørte
til den gamle Stamme, var Samtidig med Schwartz
og Rosing og besad Traditioner fra Theatrets
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ældste Periode.
Hans Fag var de saakaldte
»Petits maîtres«, Secretairer og Kammerjunkere,
saavel comiske som mørkfarvede, hvorved han
navnlig i det borgerlige Drama producerede sig
med Held og Talent. Han var tillige Regisseur
og en saa streng Overholder af Tugt og Orden,
at det ikke sjeldent hændte, at han midt i en
Rolle hyssede ud til de Snaksomme imellem
Coulisserne.
Due. Denne blide, zirlige gamle Mand, med
det puddrede Haar, gik i min Ungdomstid blandt
Theaterpersonalet som en værdig Repræsentant
for den hæderligste Borgerlighed, men gjaldt
ikke for at være Skuespiller i egentlig Forstand,
skjønclt han anvendtes til de fordringsløse Holbergske Leonarder, som med Sindighed skulde tale
de opbrusende Jeronimusser tilrette. Dog havde
han tvende Roller, hvori han var complet ufor
lignelig; den Ene var den skikkelige, godtroende
Herr Visberg i »Gulddaasen« ; den Anden deri
mod en stakkels vanvittig Olding, der af en
unaturlig Søn er holdt i et mangeaarigt under
jordisk Fængsel; dette gribende Billede fremstil
lede han paa en saa overraskende Maade, at han
paa eengang yoxede op til en tragisk Størrelse;
hans rystende Scene fremkaldte stormende Bifald
og skaffede det Kotzebueske Ridderdrama
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»Dcodata« en betydelig Række af rigtbesatte
Forestillinger.
Heger, Student og Søn af en høitstaaende
Embedsmand, medbragte til sin Theaterbane et
ikke ringe Maal af Dannelse, men tillige af For
dringer, der ikke saa let lode sig tilfredsstille.
Hans noble Ydre og urbane danske Sprog gjorde
ham fortrinlig skikket til raisonnerende Anstandsroller, hvorfor han for Exempel i »Correggio«
som Giulio Romano, og i »Palnatoke« som
Thorvald Vidførle gjorde fuldkommen Fyldest;
men der var i Særdeleshed en Rolle, hvori han ikke
er bleven naaet af nogen af sine Eftermænd,
nemlig Figaro i begge Beaumarchais’ Lystspil;
han havde overtaget den efter Schwartz, der
atter havde modelleret sin Opfattelse efter Rollens
oprindelige Fremstiller Preville.
Characteren i Comedieme (Mozarts og Rossinis Figaroer ligge udenfor Spørgsmaalet) betegne
hverken en rigtig Barber eller en slet og ret
Kammertjener; men ligesom Hamlet ikke er den
virkelige »Prince of Denmark«, men hovedsagelig
Bærer for Alt, hvad Shakespeare har at fortælle og
paaminde Publicum om, saaledes er Figaro ikke
blot Tolk for, hvad der i social og politisk Hen
seende laae Forfatteren paa Hjertet, men han er
hverken mere eller mindre end Mr. Beaumarchais
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i egen Person.
Denne Nuance havde Heger
truflet og fremhævede med Finhed alle Pointerne
i den interessante Dialog.

Foersom (Peter), der i Forening med huma
nistisk og literair Dannelse, samt en brændende
Begeistring for Scenens Kunst, besad et smukt
og udtryksfuldt, skjøndt noget zart Ydre, blev
tidlig kaldet til at erstatte Rosing, hvem Lamhed
fængslede til Lænestolen; denne Opgave blev
ham temmelig vanskelig, fornemmelig i Helte
rollerne, hvori hans physiske Evner i det Hele
ikke vare tilstrækkelige, hvorimod han i de forskjellige Characterer, som det engelske og tydske
Repertoire frembød, documenterede skarp Iagt
tagelsesevne og et dybt gjennemtænkt Spil, der
især fik sit Udtryk i det Billede af bittre Sjæls
lidelser, han gjengav som Meinau i »Menneskehad
og Anger«; men det, hvormed han har sat sig
et varigt Minde, er Oversættelsen og Indførelsen
paa den danske Scene af Shakespeares Tragedier,
og hans Udførelse af Hamiets Rolle var i enhver
Henseende en fortrinlig Præstation. Endnu i en
temmelig ung Alder bortkaldtes han ved Døden
og efterlod at føleligt Savn.
Liebe, der blev Foersoms Efterfølger i det
romantiske Elskerfag, mødte med tvende frem-
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trædende Egenskaber, nemlig et dannet Sprog
og et Udvortes, der trofast afspeilede hans blide
og humane Characteer; det var af det Slags
Physiognomier, der strax ved Indtrædelsen paa
Scenen fik Tilskuerne til at udbryde: »Den
smukke Mand kan jeg godt lide!« medens Critiken hverken fik Lyst eller Tid til at granske
efter Talent eller Inspiration; kort sagt, det var
en elskelig Personlighed, og skjøndt han over
hovedet syntes at fattes Begeistring, kom han i
Fyr og Flamme, naar Napoleon blev nævnet, og
forblev hans tro Beundrer, tiltrods for Leipzig og
Waterloo!
Hass hørte til den Classe af Skuespillere,
hvoraf der næsten ved ethvert Theater i Verden
findes idetmindste et originalt Exemplar, begavet
med visse Evner, men tilbøielig til Svulst og
fnysende af Forbittrelse over formentlig Tilside
sættelse.
Uddannet ved Rahbeks dramatiske
Skole paa Hoftheatret, havde han haft Leilighed
til at brillere i flere Characteerroller, hvoriblandt
Primrose i »Landsbypræsten i Wakefield« og
Jøden Baruch i »Soldaterne«, og godtgjorde et fleersidigt Talent; men det gik ham, som saa mangen
Anden, at han paa det større Theater, i Nær
heden af Matadorer som Frydendahl og Ryge,
kom til at staac i Skygge og kun sjælden fik
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gode Roller, i Almindelighed kun Skurke og
Forrædere. Dette gjorde Publicum mindre vel
villig imod ham og gav ham Anledning til, da
engang en betydeligere Rolle var tildeelt ham,
i Fortvivlelse at udbryde: »Nu har jeg svedt
tre Skjorter igjennem i fire Akter, og ikke en
Haand har rørt sig for mig!« Dog i en bestemt
Genre staaer han uovertruffen, skjøndt den var
langtfra at tilfredsstille hans Ambition; det var
den, hvori den daværende adjungerede Theater
directeur, Etatsraad Olsen, ønskede og troede at
skjænke ham en smigrende Anerkjendelse, ved
at sige til den ømfindtlige Skuespiller: »Jeg
sætter virkelig Priis paa Deres Talent og holder
meget af at see Dem spille . . . Røverroller!«
Og i Sandhed, en saadan Roux i Ridder
Rocheloups Bande vil man forgjæves søge Mage
til, og han havde indtil de fineste Nuancer
udarbeidet og fremstillet et heelt Museum af
Banditer, Snigmordere og Mordbrændere.

Rongsted var som født og baaren til de
Holbergske Jeronimusser, hvilke han gav med
den traditionelle Blanding af spidsborgerlig Humor
og patriarchalsk Myndighed; hans dybe Stemme
var af ypperlig Virkning i Repliken, og hans
Udførelse af Corfitz’ Rolle i »Barselstuen« var
præget ikke blot af comisk, men af rørende
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Sandhed. Hans fornemste Giandsrolle var alligevel
Herman von Bremen, der var en virkelig politisk
Kandestøber i den frie Hansestad og ikke en
dansk Haandværksmand, saaledes som flere af
hans Eftermænd have opfattet den. Af gribende
Sandhed var det salvesesfulde Hovmod, hvormed
han modtog Borgmesterværdigheden, og den
Fortvivlelse, der fulgte paa de overvældende
Forretninger. Man tør paastaae, at i den snevrc
Kreds, hvori hans Talent rørte sig, var han
classisk.

Heinsvig havde tidligere været Figurant ved
Balletten, uden just at have tilegnet sig gratieuse
Bevægelser, og var i det Hele en ganske bizar
Fremtoning; dog gjorde hans dramatiske Bega
velse sig gjældende i flere Roller, for Exempel
som Oldfux i »Jacob von Thybo« og navnlig
som den gamle Dandsemester i »De pudseerlige
Arvinger«; denne Sidste var et sandt lille Mester
stykke. I en Mængde underordnede Roller for
stod han at gribe det characteristiske, uden
nogensinde at henfalde til Carricaturen, og han var
i enhver Henseende en samvittighedsfuld Skue
spiller.

Haack, skjøndt med ualmindelige Evner,
vandt aldrig Fodfæste i nogen bestemt Genre,
da han, i Lighed med saa mange andre rigt-
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begavede Talenter, af en kortsynet Bestyrelse
tidlig blev anvendt i »alle mulige Roller«, saaledes udførte han vexelviis Characterer som Jean
de France, Peer Degn, Junker Dasniére, Skjændegjæsten, Herremændene i Kunzens Syngestykker,
Jøden i »Chinafarerne«, Vilhelm i »Axel og
Valborg«, Hamund i »Hagbarth og Signe«,
Macduff i »Macbeth« o. s. v.; alt med umiskjendelig Dygtighed, men udenfor sin egentlige Sphære,
som vilde have været det Fag, hvori Frydendahl
paa hans Tid var Enehersker. En ulykkelig
Lidenskab fremskyndede hans altfor tidlige Død.
Kruse staaer som et slaaende Exempel paa
Talentets ofte bemærkede Uafhængighed af den
højere Cultur. Udrustet med et characteristisk
Ydre og med en fyldig og velklingende Bas
stemme, var hans Bane væsentlig anviist i Operaen
med Dialog, en Genre, som paa hiin Tid var i
sin højeste Flor; han gjorde derfor Fyldest, ikke
blot som Sanger, i saadanne Partier som Ferrand
i »Slottet Montenero«, Alidor i »Cendrillon« og
Camillo i »Røverborgen«, men hans dramatiske
Fremstilling var tillige saa fuldendt, at ingen af
hans Efterfølgere har kunnet naae ham i disse
Roller.
Ved Siden af sit lyriske Repertoire, hævdede
han et Ry som fortrinlig Skuespiller i »Bonden
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som Dommer«, hvori han gjengav Sergean ten
Rebolledo med et Lune og et Sving, som vor
fortræffelige Michael Wiehe forgjæves søgte at
tilvejebringe ved Stykkets Gjenoptagelse. Som
Forvalter Trækom i »Gulddaasen« er han heller
ikke bleven erstattet, og han vexlede med stor
Lethed imellem comiske Figurer, som Tapet
mageren i »Fanchon« og den skumle Genuino i
Ingemanns »Masaniello«, en Fleersidighed, der
hverken skyldtes Studium eller særskilt Verdens
kundskab, men udelukkende et vidunderligt dra
matisk Instinet.
Enhobn og Rind. Disse Lunets, Munter
hedens og den harmløse Vittigheds Fostbrødre,
saavel paa Scenen som imellem deres Kunstfæller,
vare Begge udgaaede fra Balletskolen, hvor de
havde tilegnet sig lette Bevægelser og mimisk
Færdighed; de besade dertil et ejendommeligt
Talent til at fremstille qvindelige Carricaturer,
hvorfor de næsten altid for Spøg tiltalte hin
anden med »Mo’er« eller skjældte hinanden ud
for »Gamle Rappegaje«. Saavidt fulgtes deres
Veje ad, men saavel deres ydre Begavelse, som
deres Genre vare højst forskjellige.
Enhobn var en særdeles smuk Mand og blev
tidlig anvendt i Elskerroller, saavel i Lystspillet
som i Operaen, hvori han efter Du Puys Land-
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flygtighed og Schonbergs Overgang til Embeds
standen maatte overtage alle Tenorpartier, cn
Opgave, som han langtfra var voxen, men som
han i en Række af Aar efter Evne stræbte at
løse, indtil Georg Zink med fuld Berettigelse
paatog sig dette Hverv, hvilket dog ikke fortrængte
Enholm, der i unge Galninge og joviale Bonvi
vants, som Valentin i »Sovedrikken« og Skærvæk
i »Apothekeren og Doctoren«, vedligeholdt sin
Yndest hos Publicum, der altid saae ham med
Fornøjelse, paaskjønnede hans vakre Holdning
og naturlige Spil, samt fulgte ham med Deltagelse
lige indtil den Stund, da Alderen bød ham at
trække sig tilbage fra Scenen.
Rind derimod var hverken saa smuk eller
af saa elegant en Skabning som Enholm, men
til Gjengjeld var han i Besiddelse af en fyldig
og bøjelig Bariton og et sprudlende comisk Lune,
hvorfor han umiddelbart efter Knudsens Død gik
ind til hele hans Repertoire, der for Størstedelen
bestod af Sangroller i »Opera comique«; men i
Fremstillingen af de stereotype Birkedommere,
Skolelærere, Matroser og Jøder maatte han staae
tilbage for sin udmærkede Forgænger, endskjøndt
denne ikke havde været fri for burleske Over
drivelser; dog, uagtet han ikke naaede ham som
Vandbæreren eller som Leporello, forstod han
snart at skaffe sig en selvstændig Genre og var
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ubetalelig i alle Slags dumme og svinepoliske
Bondedrenge, intrigante Tjenere og skalkagtige
Crispinsy samt leverede i Holbergs Comedier flere
Figurer, der kunde gjælde for sande Typer.
Culminationen for hans Forvandlingsevne og
Jovialitet var Dalby i »Skuespilleren imod sin
Villie«, i hvilken Rolle han med stor Virtuo
sitet travesterede sig som syv forskjellige
Personen den Ene mere characteristisk end den
Anden, og henrev baade ved Sang og Spil.
Kort Tid efter denne sjældne Præstation bort
reves han af en ondartet Feber, og Theatret
tabte i ham en fortrinlig Skuespiller og en elsk
værdig Kammerat.

Stage slutter Rækken af de Skuespillere, der
i dette Aarhundredes tre første Decennier fremtraadte, virkede og glædede ved deres Kunst og
til en vis Grad illustrerede den danske Scene,
uden at vinde en Celebritet, der kunde naae
udover den nærmeste Tid efter deres Afgang.
Han hører imidlertid ikke til de længstfortonede
Phænomener, og endnu leve Mange, der kunne
erindre ham som den elegante Cavaleer, med
tydeligt Præg af de Samfundsclasser, hvori han
fra Ungdommen af havde bevæget sig. Hans
egentlige Fag var ikke de smægtende Elskere,
men den fine Verdensmand, der ligesom i »Den
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første Kjærlighed« vinder sin Brud ved en
behagelig Overraskelse, eller som cn Lord i
Qvækerskikkelse drager Dandserinden op til den
aristokratiske Kreds. Stage havde i Løbet af en
temmelig lang Tjenestetid forsøgt sig i flere
modsatte Retninger, ligefra Helteroller ned til
Vaudeville-Carricaturer, men Salonen og »l’habit
habillé« (den civile Dragt) syntes at være den
Sphære hvori han væsentlig hørte hjemme, og
heri var han en virkelig Mester og har paavirket
sine Eftermænd, blandt hvilke Hultmann bor
nævnes i første Linie.
Som Instructeur veiledede han flere unge
Skuespillere i det højere Lystspil, og indtil
sin sidste Stund var han en ivrig og nidkjær
Regisseur.

BIDRAG TIL BALLETTENS HISTORIE.

Balletten, der ligesom de øvrige sceniske

Fremtoninger, og unægtelig ifølge sin flygtigere
Natur, endnu mere end de andre har været
Omvæltninger underkastet, har i den senere Tid
næsten paa alle Europas Theatre, endog de mest
ansete, antaget en Characteer, der stedse mere
fjerner sig fra den oprindelige Tendents, nemlig
ikke blot at fængsle Øiet ved kunstfærdig Dands,
glimrende Optog og overraskende Forvandlinger,
men gjennem en sammenhængende Række af
maleriske, om mulig poetiske Situationer at danne
en interessant Handling, hvori Musiken og Mimiken forene sig til et forstaaeligt Sprog, og Dandscn
fremtræder som det festlige og oplivende Element.
At denne Grundsætning har ledet mine Be
stræbelser under min mangeaarige Virken ved
det kongelige danske Theater, tør j*eg haabe er
blevet anerkjendt; det er altsaa ikke min Hensigt
at gjentage Beskrivelsen af mine egne Arbejder,
S

114

bidrag til ballettens historie.

hvilke desuden findes tilstrækkelig omtalte i ^Mit
Theaterliv«' hvori jeg tillige har udviklet mine
Anskuelser med Hensyn til Begrebet Ballet.
Naar jeg derfor, saavidt Traditionen og personlig
Erfaring strækker sig, ønsker at føre mine Læsere
og Ballettens Velyndere tilbage til denne Kunst
arts Oprindelse og fremhæve de vigtigste Momenter
i dens Udvikling, maa det fremfor Alt ikke ansees
for en Opfordring til Sammenligning, med hvad
jeg selv har præsteret i denne Retning; men
dersom man ikke formaaer at see bort fra min
Stilling som Part i Sagen ligeoverfor den critiske
Bedømmelse, som den historiske Fremstilling
udkræver, vil jeg blot om min egen Virksomhed
bemærke, at det Maal, hvorefter jeg har higet,
og det Skjønhedsideal, der altid har foresvævet
min Phantasi, langtfra er naaet, tiltrods for min
ærlige Stræben.

Oldtidens Fester vare for Størstedelen illu
strerede ved Dandse og mimiske Optog til Sang,
Strengeleg og Fløitespil og bare meer eller
mindre det maleriske Præg, der er Ballettens
eiendommelige Særkjende. Saavel blandt de ret
troende Israeliter som hos Afgudsdyrkerne fandt
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ved Ofringer og andre højtidelige Lejligheder
hellige Dandse Sted. Den ældre Historie, og selv de
nyere Rejsebeskrivelser, omtale Krigsdandse saavel
af de stridbare Spartanere som af Ørkenens og
Prairiernes vilde Horder. Folkelivet i de fleste
Lande har gjennem alle Tider faaet sin livligste
Farve ved Dandse, der uvilkaarlig have antaget
Ballettens Characteer; men som scenisk Frem
stilling finde vi den først i Rom under Keisertidens
Giandsperiode, da de saakaldte Pantomimer afløste
og tildeels fortrængte de egentlige Skuespillere;
thi ved hiin Benævnelse forstodes ikke det
mimiske Drama, men kun den enkelte Person,
der ved sit stumme Spil til Fløjtens Toner og
til den mundtlige Forklaring, som Prologus med
delte, gjengav Situationer og Characterer af
Gudelæren og de mest bekjendte græske Dramer.
Om disse pantomimiske Forestillinger have været
ledsagede af Chor eller Dandse, er ikke bekjendt,
men noget mere end den blot personlige Mimik
maa alligevel have udfyldt Tiden og Rummet i
disse storartede Theaterpræstationer, hvori de
græskfødte Histrioner Hylas, Batylos og Pylades
erhvervede sig en Navnkundighed, der er naaet
til os gjennem nitten Sekler, og hvis Tiltrækning
var saa stor for den romerske Almue, at der
nær var blevet Oprør, da Pylades var bleven
dømt til Landsforviisning formedelst ubesindig
8*
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Opførsel. Bevægelsen truede med at tage en
højst betænkelig Vending, og Verdensbeherskeren
Augustus maatte tage den Skyldige til Naade
for at berolige det skuelystne Folk.
At det stumme Spil (vistnok i Forening med
Dandse og Lege) indtog en saa fremragende
Plads, kunde ikke andet end sætte ondt Blod i
Datidens Skuespillere og Dramaturger, og skjøndt
Forholdene i Aarhundredemes Løb ere totalt
forandrede, har denne Animositet vedligeholdt
sig, og der gives endnu Folk, der troe og
paastaae, at Balletten staaer den egentlige Skue
spilkunst iveien, endskjøndt den er kaldet til at
bevæge sig paa et fra Skuespillet ganske forskjelligt Omraade, nemlig at fremstille Billedet i
Melodiernes og Rythmernes Sphære og ved Blik
og Gebærder anskueliggjøre Følelser, der ikke
saa sjælden savne baade Dybde og Kraft, naar
de skulle udtrykkes i Ord.
Hvad den antike Skuespilkunst angaaer, maa
den, tiltrods for sine store dramatiske Digtere,
tildeels have været i sin Barndom med Hensyn
til Fremstillingen, og det er vanskeligt at begribe,
hvorledes en Roscius har kunnet gjøre sit store
Talent gjeldende under den colossale Maske, der
dækkede ikke blot Ansigtet, men Halsen og
Brystet, samt med den uundgaaelige Raaber, der
skulde forstærke Stemmen, for at Ordene kunde

BIDRAG TIL BALLETTENS HISTORIE.

Il/

høres og forstaaes af de Tusinder, der fyldte
Tilskuerpladsens Marmortrin. Det var derfor
ganske naturligt, at Pantomimerne, der spillede
med utilhyllet Ansigt, gik uden Stylter eller høje
Cothurner, drapperede sig efter Landets Skik og
benyttede Gestus, der vare Romerne (og endnu
den Dag idag Sydboerne) fuldkommen fortrolige,
tiltalte det store Publicum og forstodes endog af
dem, der sadde paa de længst fraliggende Pladser.
Det var væsentlig tragiske og heroiske Scener,
saavel af Historien som af Mythologien, der frem
stilledes mimisk, det comisk-burleske tilhører en
senere Periode og gik, som Følge af den alminde
lige Fordærvelse, samtidig med det hele øvrige
Theatervæsen over til det plumpeste og obsceuneste Gjøgleri, hvilket navnlig under det byzan
tinske Keiserdømme steg eller rettere sank i en
unævnelig Grad.
Den ældste Christenhed lyste med Rette
disse Vederstyggeligheder i Ban og fordømte
paa samme Tid Alt, hvad der overhovedet stod
i Forbindelse med theatralske Forestillinger; der
hengik flere Aarhundreder, inden de atter dukkede
frem under Navn af Mysterier og Moraliteter,
fremstillende Afsnit af den hellige Skrift, decls
af det gamle, deels af det nye Testamente, og
anordnede af Gejstligheden selv til anskuelig Op
byggelse for Menighederne; det Meste bestod i
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latinsk Recitation; men visse overnaturlige Væsener,
som Engle og Dj ævle, samt en heel Deel alle
goriske Personifikationer, som Haabet, Freden,
Retfærdigheden, Angeren, Fortvivlelsen, de syv
Dødssynder o. fl. a., tilhørte næsten udelukkende
den mimiske Fremstilling.
Da Qvinder vare
formeente Adgang saavel paa Scenen som paa
Tilskuerbænkene, bleve selvfølgelig alle Fruentimmerroller, baade de reciterende og de mimiske,
udførte af unge Karle, hvilket ikke synes at have
befordret nogen højere Grad af Moralitet. Den
egentlige Dands lader ikke til at have figureret i
Mysterierne, men udgjorde, tiltrods for Kirkens
Modstræben, et fremherskende Element i alle
Folkeforlystelscr; de Ledigheder, hvor Balletten
paa den meest glimrende Maade traadte ud i
Livet, vare unægtelig Middelalderens Ridderspil,
ikke blot naar Herrer og Damer traadte Dandsen
til Romancer og Viser, der alle havde et Motiv,
hvis I lovedmomenter gjengaves i stumt Spil,
men ogsaa ved de Optog og Dystløb, hvor
Guder og Gudinder, Helte og Heltinder fra
Verdens fire Hjørner optraadte i fantastiske
Costumer og med Adfærd og Gebærder, der
svarede til de Characterer, der skulde fremstilles.
Den romantiske Riddertid afløstes af Renais
sancen; det var i Italien og navnlig under Medicæerne i Florents, at de skjønne Kunsters Gjen-
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fødelsc fandt Sted; ved Siden af Architecturens
og Billedkunstens Mesterværker tog ogsaa Theatret
et mærkeligt Opsving, og Balletten som scenisk
Fremstilling opstod i en Skikkelse, som for
nemmelig ved sin Pragt og Udfolden af Skjønhed
og Gratie fordunklede alt andet Skuespil.
Med Catharina af Medicis kom denne Kunst
art til det franske Hof, hvor der ved visse Ledig
heder opførtes Balletter af Adelens meest frem
ragende Personligheder, der i højere eller ringere
Grad vare indviede i Dandsens Technik, hvilken
meest bestod i gravitetiske Trin og Bevægelser
i langsomt Tempo til Sarabanden, Passacaillen
og den meget yndede Folia di Spagna; Menuetten,
Chaconnen og Gavotten høre til en senere Dandseperiode. (Det være sagt i Forbigaaende til vor
Nutids musikalske Rigorister, der klage over de
moderne Componisters Dandse - Rythmer, at
Sebastian Bach næsten overalt har benyttet oven
nævnte Characterer til sine meest classiske Sonater.)
løvrigt ere Sangens og Dandsens Rythmer meget
beslægtede; der kan dandses til al melodisk og
sangbar Musik, det beroer kun paa, hvad Slags
Dands, den indbyder til, og hvilken Stemning den
skal udtrykke.
Navnet Ballet blev imidlertid opfattet paa
høist forskjellig Viis, thi medens det paa den
ene Side anvendtes paa enkelte Dandse og
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Divertissementer, indflettede i lyriske og drama
tiske Skuespil, indbefattede det som oftest hele
Poemer med Sang og Declamation, ja endog de
meest storartede Fester, som f. Ex. den, Christian
den Fjerde gav ved sin Søns, den udvalgte
Prindses »Bilager« og dem, der ved Dronning
Christina af Sverrigs Hof medførte saa enorme
Udgifter. En vigtig Factor i denne Art Fore
stillinger var Mekaniken, og en fransk Magnat,
Marquis de Sourdeac, sværmede i den Grad for
Theatermaskineri, at han ikke blot selv opfandt
og anordnede det, der under Cardinal Mazarin
blev indrettet i Tuillerierne, men af egne Midler
lod opføre et stort Theater paa sit Gods Neubourg
i Normandiet; han lod Kunstnere og Haandværkere komme fra Paris og gav i Anledning af
Fredslutningen med Spanien og den unge Konge
Louis XIV’s Formæling et Festskuespil, betitlet
La toison d'or (det gyldne Skind) med Text af
Pierre Comeille, hvori Musik, Dands og Sang
afvexlede med de meest overraskende Forvand
linger og glimrende Decorationer. Man kan gjøre
sig et Begreb om den Ødselhed og Pragt, der
udfoldedes ved en saadan Leilighed, naar man
erfarer, at Marquien modtog, beværtede og herbergerede fem hundrede adelige Gjæster i al den
Tid, der optoges af denne Række Forestillinger.
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I Ludvig den Fjortendes Tiel var Balletten i
stor Anseelse og gav Kongen selv Leilighed til
at producere sig som nobel Dandser; Hans
Majestæts imponerende Ydre gjorde fuldkommen
Fyldest i Roller som Mars og Apolio, Achilles
og Alexander, naturligviis i Costumer, modificerede
efter Datidens Mode og med den classiske Allonge
paryk uden Pudder. Den modnere Alder, Krigs
begivenhederne og navnlig Bossuets Prædikener
standsede Kongens Medvirken i Balletforestillin
gerne. Ludvigs Forkjærlighed for denne Genre
svækkedes imidlertid ingenlunde, og medens
Corneilles tragiske Muse overstraalede Alt, hvad
den franske Scene hidtil havde frembragt, vedlige
holdtes de dandsende Intermedier, som fra nu af
udførtes af Fagkunstnere. Molières Mesterværker
vare saaledes ogsaa for Størstedelen udstyrede
med slige fantastiske Mellemakter; men for at
give Balletten en værdigere og mere storartet
Stiil, indstiftede Ludvig den Fjortende (ved et
Rescript, hvori han omtaler Dandsekunsten som
beslægtet med fransk Ridderlighed og Vaabenfærdighed) den store Opera under Navn af
»Academie Royal de musique et de danse«.
Ledelsen blev overdragen Digteren Quinault og
den italienske Capelmester Lullig og det Hele
blev udrustet med en Giands, der svarede til
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den Stormagt, paa hvilken hele Europas Øine
dengang vare fæstede.
Den med Sangnumre og Recitativer ind
flettede Ballet vedblev i nogen Tid at udgjøre
den franske Operas væsentligste Repertoire,
indtil Forholdene lidt efter lidt forandrede sig
hen til, at Dandsen blev den understøttende Deel
af dette lyriske Skuespil. Efter Lullis Død bleve
de fleste af hans Operaer paany satte i Musik af
hans berømte Efterfølger Rameau, og efterhaanden
som Melodierne antoge en større Livlighed, fulgte
Dandsens Bevægelser med. Størst Jndflydelse
havde alligevel den italienske Musik, som netop
da stod i sin høieste Flor, og dens Rythmer
virkede uimodstaaelig, ikke blot paa Sangen, men
ogsaa paa Dandsen og Mimiken, skjøndt det er
vanskeligt at bestemme, til hvilken Grad af Fuld
kommenhed disse Kunstfag dengang indøvedes.
Det storartede Præg, som Operaen i Lighed med
saa mange andre Institutioner bar i Ludvig den
Fjortendes Tid, forsvandt tildeels under Regent
skabet. Det prægtige Theater i Tuillerierne blev
nedlagt og Operaen flyttet til Palais Royal, hvor
den, og navnlig Balletten, virkede under mere
indskrænkede Forhold. Retningen var væsentlig
Roccoco, og ligesom Lebruns og Lesueurs Malerier
afløstes af Vatteau og Boucher, saaledes blev
det parfumerede Hyrdestykke den fremherskende
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Genre; Pudderet, Skønhedspletterne (Mouches),
Fiskebeensskjørterne, de høie røde Hæle, Fjærbuske
og Pailletter vare uadskillelige fra hvilken som
helst scenisk Præstation, og Balletten virkede kun
selvstændig i Compositioner, hvor en Mælke
krukke, en Urtekost, et Par River, omsnoede
med rosenfarvede Silkebaand, et Fuglebuur
o. desl. udgjorde Motivet. Den comiske Genre
betegnedes af Emner som »Les ramonneurs« og
»Les casseurs de vitres«. (»De lystige Skorstens
fejere« og »Vinduesklinkerne«), hvorimod de alle
goriske Figurer fremstilledes under de meest
groteske Masker. Omtrent ved dette Tidspunkt
fremstod Ballettens geniale Reformator, Jean
Georges Noverre, og gjennem hans »Lettres sur
la danse«., der første Gang udkom i Aaret 1760,
erfare vi Navnene paa de Balletmestere, der i
1740 fungerede ved den store Opera i Paris,
nemlig Pecourt og Blondi (den sidste omtalt af
Holberg som Jean de Frances Dandselærer).
Damerne Sale og Camargo vare dengang Terpsi
chores Udkaarne, og deres forskj ellige Genrer
betegnes paa følgende Maade i et Madrigal af
Voltaire'. »Nympherne hoppe som Camargo, men
Gratierne dandse som Sale.« Hendes Dands maa
i Sandhed have været henrivende, uagtet hendes
serieuse Stiil ikke indeholdt den Virtuositet, der
udmærkede Nutidens Præstationer; men ved sine
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yndefulde Bevægelser og vistnok tillige ved sin ædle
Personlighed gjorde hun et saa mægtigt Indtryk,
at hun paa en Kunstreise til London fanatiserede
det engelske Hof i den Grad, at de rige Lorder
ved hendes Beneficeforestilling tilkastede hende
Guineer og Juveler til en Værdi af over 200,000
franske Livres.
Tiltrods for denne Begejstring var det lige
fuldt de mandlige Dandsere der høstede den
største Berømmelse, og en skjønsom Eftertid
nævner Marcel, Lany og Duprc som Mestre i
deres Kunst, den Sidste endog med Tilnavnet
»Den Store«; rigtignok er det uvist, om dette
gjaldt hans overlegne Talent eller simpelthen
Modsætningen til en Kammerat af midre Statur
og samme Navn, men som kaldtes y>Le petit
Dupré^ nok at Manden var skabt som en Apolio
og havde en Holdning som en »Grand Seigneur«
i Forening med en Correcthed og Afmaalthed i
sin Dands, der imponerede og uvilkaarlig maa
have foresvævet Dickens, da han afmalede os
den ubetalelige Dandsemester i Bleak house.
Marcel var tillige en behagelig Sanger, men
fremfor Alt navnkundig som Lærer i Dands ved
Ludvig den Femtendes Hof, hvor han optraadte
med en Vigtighed og et Frisprog, hvorom man
i vore Tider neppe gjør sig noget Begreb.
Ofte, midt under et Festbal, udbrød han begejstret:
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»Que de choses dans un menuet«, og ganske
Uret havde han ikke, thi denne ridderlige Dands
indeholder i Virkeligheden flere romantiske Mo
menter, som Oehlenschlager selv saa poetisk hatfremhævet: »Det unge Par optræder beskedent,
næsten fremmed, og melder sig ved en dyb
Reverence; man skilles, mødes og gjenforenes,
Alt med den Aand og det Udtryk, der følge de
sande Elskende gjennem Livet.«
Lany var ifølge sine ydre Betingelser henviist
til den muntre Genre, og saaledes vare de respek
tive Fag indenfor uoverstigelige Grændser fordelte
paa tre forskj ellige Characterer: Sérieux, Demicaractere og påtre eller comique. Midt i disse
Omgivelser opvoxede og uddannedes den unge
Noverre > og om han end ikke som Dandser
bragte det til den høieste Færdighed, aabnedes
tidlig hans Blik for Kunstens hidtil skjulte
Hemmeligheder; han fik Øje for den Tomhed,
der laae i Ballet uden Handling, i Dands uden
Mimik; ved classisk Læsning, grundig Beskuelse
af Billedkunstens Mesterværker, og ved den Ild,
der luede i hans Indre, udvikledes hans Sands for
naturlig Skjønhed, han forkastede den hidtil fulgte
Retning og begyndte med en heftig Opposition
imod det latterlige Costume og den vanvittige
Brug af Masker. Hans critiske Optræden vakte
naturligviis stor Forargelse blandt Slendrianens
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Tilhængere, og hans Meninger bleve forkjættrede,
men det lykkedes ham ligefuldt at samle en
lærvillig Ungdom omkring sig, og med dette
Corps de ballet begav han sig til Lyon i sit
to og tyvende Aar (1748), hvor han componerede
og med stort Bifald opførte sine første Arbeider
efter det System, som han vistnok med fuld
Føje ansaae for det ene rigtige. Den græske
Mythologi laa dengang aaben for alle Kunst
brancher, Publicum var bevandret i dens Alle
gorier, og den var endnu ikke hjemfalden til
Parodien. Homer, Virgil, Ovid, Apuleius og
Tibull vare uudtømmelige Kilder for Balletcompositioner; de frembød Emner i Hobetal,
lempede sig fortrinlig efter Dandse af forskjellige
Characterer og gav Anledning til overraskende
og maleriske Virkninger. Noverre benyttede
dem med Smag og overlegen Dygtighed, og
saavidt man kan dømme af hans tidligste Virk
somhed i Lyon, Bordeaux og Marseille (hvor
der fandtes store Theatre og et kunstelskende
Publicum), dreiede hans fleste Balletter sig om
Sujetter som Gratierne, Amor, Venus, Galathea,
Herkules og Medea. Han fik herved Leilighed
til at anvende sin Theori om den pantomimiske
Dands eller rettere den dansende Mimiks og
hans Geni viiste sig i denne Genre i sin fulde
Giands. Elever strømmede til hans Skole, og de
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berømteste af dem, nemlig Dauberval, Le Picq
og rEpy udbredte hans Navn og forplantede
hans Compositioner til Italien, Spanien og
Portugal, ja selv til Rusland', kun Paris, hans
Fødeby og hans Talents Vugge, viste sig lige
gyldig for hans Stræben; Routinen og indgroede
Fordomme modarbeidede ham, og, underligt nok,
det var ved de smaa tydske Hoffer i Stuttgart
og Mannheiin, at hans Skaberkraft skulde udfolde
sig til sin sande Høide. Her mødte med Reise-Orlov
Pariserballettens første Celebriteter, blandt andre
Gaétano Vestris, Florentiner af Fødsel, men Elev
af »Le grand Duprét, og med Hensyn til legemlig
Skjønhed og Kunstfærdighed ikke blot sin Mesters
Lige, men efter alle Sagkyndiges Mening hans
Overmand, af sine Beundrere kaldet »Le Dieu
de la danse«, en Titel, som han gjorde sig til
af at bære indtil sin Død. Af Noverre lærte
han at føje Mimikens Udtryk til sin noble Dands,
og han blev den Første, der med »Jason og
Medea« introducerede den nye Balletform paa
Paris' store Opera.
Denne Form blev end yderligere udviklet
gjennem det Bekjendtskab Noverre stiftede med
den store engelske Skuespiller Garrick, og ved
Opholdet i London, hvor han bivaanede de
Shakespearske Forestillinger, der lærte ham,
at den aristoteleske Regel for Tidens og Stedets

128

BIDRAG TIL BALLETTENS HISTORIE.

Enhed, som den franske Skole holdt saa fast ved,
virkede hæmmende paa den sceniske Kunst over
hovedet og navnlig er uanvendelig paa Balletten,
hvor Situationen og ikke Fortællingen betinger
den fortløbende Handling. Den Sphære, hvori
han hidtil havde bevæget sig, forekom ham nu
altfor snever, og han besluttede at variere sit
Repertoire med større heroiske og historiske
Emner. I sine iøvrigt fortræffelige og lærerige
Breve erklærer han den tragiske Genre for
Ballettens egentlige Opgave, men geraader vist
nok her paa en Afvei, da hans senetse Arbeider:
Horatierne, Agamemnon * Iphigenia paa Tauris,
Hypermenectra, Amide og Adèle de Ponthieu
tildeels ere mimiske Bearbejdelser efter ældre
franske Tragedier og Operaer, som vanskelig
lod sig lempe efter den »danse d?action*, der
udgjorde hans Hovedprincip. Om Compositionens
Enkeltheder og den choreographiske Teknik, kan
man af hans efterladte Programmer kun gjøre
sig en yderst dunkel Forestilling, men i disse,
saavelsom i hans didaktiske Breve, spiller Ordet
»Passion« o: Lidenskab, en særdeles fremragende
Rolle; Dolkestødene grasere indtil Overmaal, og
det er ikke sjældent at see Raseri og Fortvivlelse
opløse sig i gratieuse og livlige Dandse, udførte
af de i Handlingen interesserede Personer. Et
andet Punkt i hans Breve, hvori han opstiller
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sine individuelle Anskuelser som Generalregler,
er hans Fordømmelse af al choreographisk Op
tegnelse; han paastaaer nemlig, at Indstuderingen
bør improviseres, og erklærer enhver foregaaende
Ordning af Detaillerne for aandløs Mekanisme.
Da den berømte Mester kaldtes til Hoftheatret i Wien, opløstes den stuttgartske Ballet,
og fra dens Figurantcorps udgik Dandsere til de
fleste Theatre i Europa, hvor Noverres Compositioner sattes i Scene, nogle fuldstændigt,
nogle i Udtog, nogle under Forfatterens Navn,
andre derimod paa ægte Røverviis som Arrangeurens egen Opfindelse. — Nogle forsøgte sig^
som originale Componister, og blandt disse var,
foruden Dauberval, der gik til Bordeaux, Etienne
Lanchery, der fra 1774 til 1784 var engageret
hos Landgreven Hessen-Cassel og gav historiske
Balletter, som »Pahnerin d'Olive«, »Les AngloSaxons« o. fl„ hvori min Faders ældre Søster
Julie de Bournonville — en udmærket Solodandserinde — udførte de qvindelige Hoved
roller. (Min Fader, der som Barn kom til Wien,
nød den første Underviisning paa Noverres Skole
og fulgte med ham til de glimrende Fester, som
de ungarske Magnater gave til Ære for deres
Keiserinde-Dronning Maria Theresia.)
Den Opsigt, som Noverres »Lettres sur la
danse« havde vakt, Rygtet om hans kunstneriske
9
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Virksomhed, men fornemmelig hans høie Elevs,
den østerrigske Erkehertuginde Maria Antoinettes
Protection bragte ham endelig, da hun var bleven
Frankrigs Dronning, en Indbydelse fra Paris til
som »Directeur des ballets« at varetage sin
Kunsts Interesse ved den store Opera.
En
betydelig Gage og en udstrakt Myndighed blev
ham tilstaaet, men den haarde Commandotone,
der synes at have passet for Tydskerne, vilde
ikke smage det franske Theaterpersonale; hans
critiske Bemærkninger, der ofte vare indklædte i
temmelig cyniske Talemaader, skaffede ham bittre
Fjender, og hans Misundere benyttede sig af
denne Stemning til at nedsætte hans Talent,
der nok heller ikke længer besad sin oprindelige
Friskhed. Han troede at gjøre den franske Scene
en Compliment og at hylde den store Corneille
ved som Debut at opføre den ballettiserede
Tragedie »Horatierne«, men heri forregnede han
sig, thi den alvorlige Deel af Publicum fandt det
tragiske Digterværk profaneret, og det sædvanlige
Balletpublicum kunde ikke gaae ind paa det
Heroiske, en Genre, der igrunden aldrig har villet
trives paa Pariseroperaens mimiske Omraade, og
som dengang fandt kolde og ubehændige Frem
stillere. Balletten blev kun maadelig udført og
gjorde saa godt som fuldstændig Fiasco; nogle
vitttige Hoveder lavede en Vise om den, og den
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hjemfaldt til Latterligheden. Skuffet og forbittret
forlod Noverre — i det mindste for nogen Tid
— sin saa længselsfuldt attraaede Plads og reiste
til London, hvor han fandt den mest levende
Paaskjønnelse. Han fortsatte imidlertid sine Functioner ved Operatheatret i Paris, indtil Revolu
tionen 1789 udbrød; med Smerte oplevede han
dens sørgelige Catastropher, trak sig tilbage
i landlig Stilhed og udgav 1807 sine sidste
Breve (sur les arts imitateurs), der ligesom de
ældre just ikke ere frie for en vis pretentieus
Stiil og Higen efter at ligne Voltaire i skarpe
og ensidige Bemærkninger. I disse Breve, der
ere dedicerede til Keiserinde Josephine, findes
mange og værdifulde Oplysninger om Datidens
Standpunkt i forskjellig kunstnerisk Retning, men
ved Siden deraf røbe de en overordentlig Partisk
hed for hans Venner og en ubillig Strenghed imod
hans Efterfølgere, hvilket ikke gjør hans Hjerte
Ære. Han døde temmelig uændset 1810 i sit 84de
Aar, men hans Navn og hans Grundsætninger om
Scenens Kunst ville leve, saalænge Theatret som
Institution bevarer Bevidstheden om sit høie Kald.
Vi ville gaae tilbage til Halvfjerdserne i
det forrige Aarhundrede, nemlig til Tidspunktet
for den Reform, som Noverre tilstræbte, og
bemærke Virkningen af hans Systems Udbredelse
i Italien, hvor hans Elever opførte hens Bal9*
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letter som Modsætning til de groteske Maske
pantomimer, der gaves imellem Operaernes regle
menterede to Akter.
Denne Nyhed optoges
med enthousiastisk Bifald baade i Milano og
Neapel; man fulgte med Interesse det mimiske
Drama, men underordnede det snart de conventionelle Gestus, de afmaalte Bevægelser og de
symmetriske Linier, der endnu den Dag idag ere
den italienske Maneer egne. Tydelighedens der
er og altid har været Ballettens værste Anstødssteen, søgte man tildeels opnaaet ved Anvendelsen
af Almuens vante Finger- og Minesprog, der i al
sin Trivialitet maatte gjentages tre å fire Gange
for hver Tanke, der skulde udtrykkes, og naar
denne Forklaring ikke var tilstrækkelig, maatte en
Mand frem med en skreven Seddel, enten paa en
Papirrulle, et Skjold eller en Fane, og ofte, for
at gjøre det ret eftertrykkeligt, brød Lueskrift
frem af Vægge og Klipper, ligesom ved det
ninivetiske Gjæstebud; hertil kom, at saavej
Hovedpersonernes som Comparsernes Been vare
i stadig Bevægelse og ved deres taktmæssige
Trampen tolkede de vexlende Sindsbevægelser.
At Solosang og Chor indblandedes i den panto
mimiske Fremstilling, var paa den Tid ikke noget
usædvanligt og mindede om den allerede den
gang forældede Opera-Ballet; for Resten havde
den italienske Gran-Ballo beholdt det Særkjende,
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at Rollerne ikke udførtes af egentlige Dandsere,
men af dertil opdragne Mimer med stærkt mar
kerede Ansigtstræk, og at der, hvor dens groteske
Springere ikke passede til de Dandse, der vare
indlagte i Handlingens festlige Momenter, i Al
mindelighed engageredes franske Artister, som da
gik under Navnet »Ballerini fuori concerti* (uden
for Ballettens Indstudering). Denne nye, efter
Noverres Forbillede stærkt modificerede Genre,
fandt sine heldigste Dyrkere i Balletmestrene
Canziani og Angiolini, hvilken Sidste lader til at
have været en ualmindelig begavet og belæst
Mand, der selv satte Musik til sine Compositioner.
Han optraadte i Wien som Medbeiler til Noverres
Berømmelse og søgte ved polemiske Skrifter at
paapege formentlige Feil og Vildfarelser hos den
store Mester; navnlig dadlede han dennes Af
vigelser fra Aristoteles’ Enhedsregler, hvilke han
selv ikke havde Vanskelighed med at følge, idet
han simpelthen ballettiserede de franske Tragedier
>jDen forladte Dido«, »l’Orphelin de la Chinc«
og »Semiramis«, der, i Paranthes bemærket, alle
ere bievne overførte af Galeotti paa den danske
Scene med den oprindelige Musik, efter Violin
stemmen tarvelig instrumenteret af Darbes og
Lolle.
Jeg kommer nu til et kildent Punkt, nemlig
om Ballettens Tilstand og Forhold ved det danske
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Theater under mine Forgængere, og jeg føler, at
jeg mere end eengang vil komme i Conflikt med
de Paastande, som Overskou i sine historiske
Optegnelser fremsætter med Hensyn til denne
Kunstbranche, men han som Dramaturg og jeg
som Choréograph maa nødvendigviis betragte
Sagen fra et forskjelligt Standpunkt. Saaledes anscer han Balletten for en fremmed Gjæst, der saa at
sige har indtrængt sig paa vor nationale Scene,
hvorimod jeg mener, at naar vor Samvirken har
varet uafbrudt i over hundrede Aar, turde Gjæsten
vel føle sig nogenlunde hjemme i Huset; iøvrigt
vil det ikke falde saa vanskeligt at paavise det
stumme og dandsende Skuespils Borgerret i
Norden som langt ældre end f. Ex. det recite
rende. thi der opførtes Balletter, længe inden
Comedien fandt et værdigt Udtryk i det danske
Sprog. Hvad den. udenlandske Oprindelse angaaer, er jo vort Lystspil baade i Digtning og
Fremstilling af fransk Rod, ligesom Sørgespillet
og Dramaet væsentlig har sit Udspring fra
England, Spanien og Tydskland. Italien kunne
vi takke for Operaen; disse Kunstgrene have
derfor ikke Noget at lade Dandsen og Mimiken
høre, thi Begge have i Danmark fundet en villig
Jordbund og baaret sunde og gode Frugter.
Hvad de første Præstationer af fremmede
Dandserc og Balletmestre angaaer, maa vi tildeels
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holde os til deres Samtidiges Beretninger, der fol
det Meste kun omtale de Paagjældendes Intriger
og opskruede Fordringer. Balletterne maa, efter
deres hyppige Afvexling og Musikpartiernes
ringe Omfang at dømme, have været ubetydelige
Udtog af fremmede Compositioner og Plagiater
paa anden og tredie Haand, thi det faldt aldrig
Vedkommende ind at nævne Kilderne. Vi finde
saaledes i Overskous Samling en Masse Balletter,
der kun ere opførte ganske faa Gange, og blandt
Arrangeurerne Italieneren Sacco med »Generalen
til de tre Stjerner« samt Franskmanden Martin.
der 1768 i Anledning af Kronprindsesse Caroline
Mathildes lykkelige Nedkomst med en Prinds,
(Frederik den Sjette) gav et Nationaldivertissement
med Characteerdanse, der senere samledes i
»Amors og Balletmesterens Luner« af Galeotti.
der i Aaret 1774 kom hertil fra London, og blev
ansat som Balletmester, en Post, som han bi
beholdt indtil sin Død, der indtraf den 16de
December 1816.
Den Anseelse, Balletten vandt under Galeottis
Ledelse, er af den Beskaffenhed, at et critisk
Overblik over hans lange og frugtbare Virksom
hed maa synes stridende mod den Pietet, der
navnlig af hans Efterfølger skyldes Mindet om
den af sin Samtid saa høit skattede Kunstner.
Heri mødes jeg atter med Forfatteren til »Den
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danske Skueplads«, idet vi Begge i vor tidligste
Ungdom have modtaget Indtrykket af disse stor
artede mimiske Fremtoninger, men jeg vistnok
i en høiere Grad, da jeg medvirkede under
Mesteren selv og dertil kan erindre Scene for
Scene, baade Situationen og Musiken, men naar
Galeottis Balletter opstilles som classiske Mønstre,
og deres Forsvinden fra Repertoiret angives som
en Følge af Mangel paa Evne og Villie til at
opfatte deres Aand og gjengive deres Form, maa
jeg paa Kunsthistoriens Vegne — forsaavidt den
ogsaa indbefatter Chorégraphien — gjøre bestemt
Indsigelse og dertil bemærke, at det netop er af
Pietetshensyn, at jeg ikke har fortsat de Forsøg,
jeg for omtrent 40 Aar siden anstillede med flere
af den berømte Mesters Compositioner. Man vil
spørge, om da Smagen i Begyndelsen af dette
Aarhundrede virkelig stod saa langt tilbage for
Nutidens æsthetiske Anskuelse, og Svaret maa
blive, at uagtet hiin Periode fostrede vore største
litteraire og dramatiske Celebriteter, var den critiske
Sands langtfra saa udviklet og udbredt, som den
senere — maaske indtil Overmaal er bleven.
Overskous Samlinger udvise desuden tydelig nok,
at paa samme Tid som -»Hakon Jarl* behøvede
syv Aar for at blive opført otte Gange, og
Holbergs bedste Comedier brugtes til Elev-Øvelser
paa Hoftheatret, høit regnet som Jule- og Faste-
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lavnsløier paa den større Scene, medens Skakespeare var en aldeles ukjendt Størrelse, oplevede
Herman v. Unna, Johanne Montfaucon, Deodata,
Korsridderne og alle Kotzebues Døgnprodukter
lange Rækker af Forestillinger med den stærkeste
Tilstrømning. Vi besad dengang adskillige store
og geniale Skuespillere, der ofte spillede deres
bedste Roller for tomme Bænke og — lad det
være sagt i Forbigaaende — ikke sjelden tillode
sig Friheder, navnlig i comisk Retning, der nu
omstunder ikke vilde blive taalte paa Scenen.
Skulde jeg nu som Bidrag til Ballettens Historie
optegne alle de dybe Indtryk, som min ung
dommelige Sjæl dengang modtog af de oven
nævnte Følelsesdramaer og fremsætte dem som
Præmisser til en kunstnerisk Bedømmelse, maatte
jeg faae mine Læsere til at dele den poetiske Be
gejstring, som ikke blot 0verskou og jeg selv, men
Datidens modne Mænd og følsomme Qvinder
yttrede ved at see den af Amor forladte Psyche
hensat til Finmarken og forfulgt af Laplændere i
Skindpelse, og af Stormguden Boreas i den
allertyndeste Tunika. Vi have fundet det ganske
i sin Orden, at Ninas Gouvernante holdt Vagt,
medens hendes Myndlings hemmelige Elsker krøb
over Havemuren for at dandse en øm Pas de
deux med den naive Comtesse. Vi beundrede
Regnar Lodbrog som Seirherre i Nævekamp-

138

BIDRAG TIL BALLETTENS HISTORIE.

Fægtning med Pariserkaarde og Menuet-Dands,
og gik ind paa, at Thora, efterat have kastet sig
over sin Faders Liig, lod sine Terner opføre
gratieuse Dandse paa den samme Plet, hvor hans
Hjerteblod nylig var udrundet. — I Rolf Blaaskjæg
illuderedes vi af Forestillingen om den grusomme
Konges fire myrdede Koner, hvis Cadavere han
opbevarede i sit mysterieuse Cabinet, og hvis
Gjenfærd omsvævede hans Leie; vi forfærdedes
ved at see ham, til Straf for sin femte Hustrus,
den skjønne Isauras, Nysgjerrighed, trække hende
ved Haaret og løfte det dræbende Staal over
hendes Hals, medens hendes Broder — Ridderen
— i største Hast skyndte sig afsted for at tilkalde
Hjælp. Alt dette blev anseet for i høi Grad
heroisk, romantisk og tragisk, kort sagt poetisk.
men enten nu Kunsten og Smagen er i Fremadskriden eller Tilbagegang, tør man ikke længer
byde den Slags Compositioner, hverken til Under
holdning eller til Efterligning. Man vil maaskee
indvende, at de gamle Balletter kunde undergaae
tidssvarende Modification ved Udelukkelsen af
Chor, Solosang og forklarende Transparentskrift,
ved Forkortelsen af Optog og religieuse Ceremonier,
ved nye Dandse og en naturligere Gesticulation,
samt mere maleriske Grupperinger; men hvorledes
skulde Schalls, i melodisk Henseende fortræffelige
Musik blive rythmisk udfyldt? og vilde under
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disse forandrede Former ikke Sujettets Mangler
træde dobbelt frem? I »Romeo og Giulietta«
findes f. Ex. intetsomhelst Motiv eller foregaaende
Moment, der lader ane Familiehadet mellem
Montecchi og Capuletti; de Elskende have et
Stævnemøde og sværge hinanden evig Troskab i
en pas de deux. I anden Akt sniger Romeo sig
ind paa Maskeraden, dandser og slaaes, medens
Faderens og den præsumptive Brudgoms Til
værelse først spores i 3die Akt, hvor Grev Paris
bringer Foræringer og den gamle Capuletti bog
stavelig slæber sin Datter til Brudeskamlen,
fremtvinger hendes »Ja« ved et Tryk i Nakken
og bliver af Brudefølget forhindret fra at banke
hende, da hun, tiltrods for hans Trudsler, svarer
»Nei« til Munken Lorenzo. der forretter Vielsen.
Under en længere mimisk Samtale formaaer denne,
hendes Skriftefader, hende til at indtage en Sovedrik og anstille sig kjærlig mod den forhadte
Brndgom. Gjæster og Musikanter samles paany;
der dandses, og midt under en smægtende Pas
de deux virker Opiatet. Giulietta ansees for død,
og Lorenzo lader synge Sjælemesser. 5te Akt
foregaaer i Gravkapellet, og efter en lang Liigbegjængelse med Munkekor og Fakkeltog, kommer
endelig Ballettens bedste og meest gribende Scener,
der nogenlunde slutte sig til den shakespearske
Tragedie. Den gamle Montecchi kommer nu
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først tilbage, og Fædrene forsones over deres
Børns Liig. — Denne store Ballet, der opførtes
første Gang i 1811 og vandt stormende Bifald,
kunde selvfølgelig ikke holde sig paa Repertoiret
fra det Øjeblik, da Skakespeares udødelige Mester
værk blev det danske Publicum bekjendt.
Her kan jeg vel neppe undgaae at nævne min
Fader som en af Galeotttis bedste Støtter, saavel
med Hensyn til Udførelsen af Hovedrollerne, som
til Arrangementet af de indflettede Solo- og Characteerdandse. De faa Gamle, der endnu ere
tilbage fra hiin Periode, og for hvem Datidens
Balletter staae i deres fulde Glorie, bevare usvækket
Erindringen om hans mandig-skjønne Ydre, hans
ædle Holdning og hans paa eengang kraftige og
gratieuse Dands. Hans Mimik og Gesticulation
tilhørte en fra den Italienske høist forskjellig
Skole, og gjorde ved sit naturlige Udtryk en
desto større Virkning, idet han uden Effectjageri
altid forstod at træffe det Rette. En luttret Smag
var hans Hovedegenskab, og overalt, hvor det
gjaldt smukke Enkeltheder, viste han sig som en
værdig Discipel af Noverre; men egentlig Op
findelse eller dramatisk Combinationsevne besad
han ikke. Ved Stockholms store Opera, hvor
den kunstelskende Gustaf III havde samlet et
betydeligt Balletcorps, blev dette for Størstedelen
kun anvendt som Ornament for den lyriske Scene,
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og naar det virkede selvstændigt, var det kun i
smaa Rococcosager efter Parisermønster. Saaledes
medbragte min Fader fra sit tiaarige Ophold i
Svcrrig adskillige Divertissements, der under Navn
af »Entrées«, bar saadanne pæne Titler, som »Den
galante Gartner«, »Den spøgefulde Hyrde«,
»Kjærligheds-Eden«, »Cloes Luner«, »Den bort
fløjne Fugl« o. desl. Disse Smaapiecer vare for
nemmelig beregnede paa at udfolde den Virtuo
sitet, hvortil der kun gaves sparsom Leilighed i
de pantomimiske Balletter, og naar min Fader
enten som ungarsk Bonde eller engelsk Fisker
med den forgyldte Svingestok dandsede ved
Slutningen af en Forestilling, gjenlød Huset af
jublende Bifald, og Publicum forlod Theatret i
den behageligste Stemning. Dog var det væsent
lig i Roller, som Regnar, Blaaskjæg, Romeo,
Gengiskan, Henrik af Trastamare og Macbeth.
at hans Personlighed og tragiske Opfattelse gjorde
sig gjældende, og ved Siden af ham udmærkede
sig som mimiske Fremstillerinder Damerne Bjørn
og Schall. Resten af det dengang meget talrige
Balletpersonale var, tiltrods for Overskous og
Datidens Recensenters panegyriske Anmeldelser,
hverken efter Dandsens eller Mimikens Fordringer
over det Middelmaadige.
Efter Galeottis Død, og efterhaanden som
hans Hovedpersoner faldt fra eller ældedes, for-
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svandt hans større Balletter fra Repertoiret, og
hans Minde hævdedes kun ved Produkter, som
»Amors Luner«, »Kjedeljlikkerne«., og »Fanden
er løs«.. De saakaldte Entrées tog mere og mere
Overhaand og bleve til Slutningen saa kjedsommelige, at Folk i Masse rømmede Tilskuerpladsen,
naar disse Præstationer skulde begynde, hvorfor
nogle vittige Hoveder fandt paa at kalde dem
s Sorties«.
Nu indtraf en Periode, hvori vi jevnlig fik
Besøg af fremmede Dandsere og Dandserinder,
der Alle i deres Gjæsteforestillinger bragte os
nogle choréografiske Tyvekoster; Daubervals
;>Fille mal gardée«, »Gardeis »lugement de
Paris« og Duports »Famille des innocents« ere
saaledes under de meest forskjellige Navne og
Transformationer gaaede over Scenen. Nogle af
vore egne Coryphæer have fra deres Udenlands
reiser medbragt lignende Fragmenter med samme
Slags Eiendomsret, og endelig, da »Jocko eller
den brasilianske Abe« i en Væddestrid med samme
Sujet fra Vesterbroes daværende Morskabstheater
trak det korteste Straa, sank vort Balletvæsen
ned til den velfortjente Miscredit, hvori det
forefandtes ved min Tilbagekomst fra Paris i
Aaret 1829.
Theatret har ligesom Landenes og Folkenes
Historie sin Hedenold, sin Middelalder og sin nyere
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Tid. Ballettens Reform indviedes Noverre, men
det gik med ham som med Frihedsideernes første
Apostle, der overraskedes og distanceredes af
Revolutionen, som de selv havde fremmanet; han,
som af det Gamles Forfægtere var ble ven be
tragtet som Billedstormer, stod nu i sin Alderdom
paa Conservatismens, ja paa Reactionens Side,
idet han troede at have grundlagt Principer og
Former, der skulde bevares til evig Tid. Hans
Breve og Compositioner havde, som sagt, brudt
en ganske ny Bane for en Kunst, der før hans Op
træden kun rørte sig indenfor snevre Grændser;
da disse eengang vare overskredne, blev der paa
Choreographiens Omraade en Frihed, der langtfra
huede den gamle Mester. »Naturlighed« havde
først og sidst været hans Løsen, og dette Vink
blev nu fulgt som et Orakelbud baade i Italien
og Frankrig, men paa begge Steder lempet efter
de eiendommelige Forhold. Paris, som under
den første Republik sværmede for Atheniensere
og Romere, tilegnede sig fortrinsviis de mythologiske og græskheroiske Emner, men i en langt
bredere Stiil end i de forrige Hyrdestykker; saaledes frembragte Gardel den Yngre efterhaanden
» Tclémaque*, »Psyche«., »Paris«, »Achille«. »Proserpine«, ja endog et bibelsk Sujet, »TEnfant
prodigue« (den forlorne Søn). Milano og Neapel
holdt sig i lang Tid til ballettiserede Tragedier
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med den traditionelle Mimik og med indlagte
Dandse (udenfor Handlingen); ikke desto mindre
fremstod der blandt de italienske Balletmestre to
virkelige Genier: Gioja i Neapel og Vigano i
Milano; denne Sidstes store Ballet -»Prometheus*
skal have været noget ganske Overordentligt og
var især mærkelig ved, at Beethoven havde skrevet
Musiken dertil. løvrigt udrustedes de mimiske
Forestillinger paa Theatrene la Scala og San
Carlo med en Pragt og efter en Maalestok, der
svarede til Scenens uhyre Omfang; Folkefester
med Cavallerimaneuvrer og Væddekj ørsier, samt
Bataillescener af flere hundrede Comparser, hørte
ikke til Sjeldenhederne. Den Reform, som Noverre
havde indført i Costumeringen, men som dog til
en Tid havde tolereret Pudderet, Strudstjerene og
de høje Hæle, blev nu i Paris gjennemført til en
Correkthed i antik Retning, der saa at sige Intet
lod tilbage at ønske; og medens Aspasia. Lais
og Phryne vare de Mønstre, hvorefter Dandserinderne drapperede sig, vare Dhrr. Dandsere ikke
langtfra at vælge Antinoos. Apollo af Belvederc
og den farnesiske Hercules til Modeller for deres
Paaklædning. Enten nu Scenens Kunstnere tage
for lidt eller for meget paa, saa er og bliver
Costumet en Gjenstand, der til alle Tider har
været Moden og Phantasien underkastet; at
Dandsen fordrer uundgaaelige Modificationer er
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en Selvfølge, men see vi hen til de mimiske
Characterdragter i vore ældre Balletter, møder
den skibbrudne Søcaptain i * Afguden paa Ceylon«
i hvide Silketricots, Cadettrøje med Epauletter
og Dandsesko .med Guldsløjfer. I en lignende
Dragt, men med en Dragonhjelm paa Hovedet,
kryber Germeuil over Havemuren til den for
elskede Nina, og i »Lagertha«, hvortil den be
rømte Abildgaard selv havde leveret Tegningerne,
vare Kong Regnar og hans Mænd costumerede
ganske som det bekjendte rygvendte Billede af
Hamlet, der seer sin Faders Aand, kun med
Tillæg af en Hovedbedækning, der bestod af en
hvid Vadmels Hue med blonde Haarlokker i
Pullen, og midt oppe en struttende Fjer af samme
Art som dem, der bares af vore ældre Brand
officerer. Lidt videre ere vi vistnok komne med
Hensyn til Costumering; dog er endnu den Dag
idag vore Damers Frisure saa lidt som muligt i
Harmoni med Tid, Sted og Character, og i
denne Retning give vi ikke Rococcoperioden det
mindste efter.
Det var imidlertid ikke blot Klædedragten,
men fornemmelig den nyere Theaterdands, som
Noverre vistnok ikke ganske med Urette ivrede
imod; men havde han kunnet ane den allernyeste
Tids Overdrivelser, vilde han være geraadet i
complet Raseri. Auguste Vestris, Søn af »le Dieu
10
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de la danse«, besad hverken Faderens impo
nerende Figur eller hans fine Ansigtstræk, men
til Gjengjæld overgik han ham langt i Lethed,
Kraft og Fyrighed; hans mimiske Fremstillings
evne var ualmindelig, og da hans Talent egnede
sig til Opfattelse af de forskjelligste Characterer,
holdt han sig ikke udelukkende til den serieuse
Genre, men var lige fortrinlig i dem alle, hvorved
de tre bestemte Categorier lidt efter lidt udjevnedes og tilsidst forsvandt for at give Plads
for den Stil, der bedst passede for Individuali
teten. Louis Duport, der havde bragt Dandsens
Technik til en endnu uopnaaet Grad af Fuldendthed, fandt heller ikke Naade for den gamle
Mesters Øjne, og da Gardel tiltrods for sine
smagfulde Productioner ei heller kunde vinde
hans fulde Anerkjendelse, kan man ikke undres
over, at Noverre i sine sidste Breve klager lige
saa stærkt over Frihederne, som i de allerførste
Breve over Fordomme og Slendrian.
Balletten ved den store Opera i Paris florerede
under det første Keiserdømme og vedligeholdt
sin Betydning under den bourbonske Restauration.
Gardel hævdede sin Plads som første Balletmester
og producerede ved Siden af sine større Arbeider
adskillige i en lettere Genre, som f. Ex. »La dansomanie«., samt et Par af de saa meget yndede
Bearbejdelser af Vaudevillens og den comiske
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Operas Repertoire, blandt hvilke »La servante
justifiée» og »Paul & Virginie« vare de meest
fremtrædende; men i den mere dramatiske Ret
ning blev han overtruften af sin Collega Miion,
der i en Række pantomimiske Balletter forstod
paa eengang at fængsle Øjet og røre Hjertet.
I Roller som Nina og Clary var MVe Bigottini
uforlignelig, forsaavidt som hun uden Ordets
Bistand stod parallel med
Mars, den franske
Comedies uskateerlige Perle.
Solodandserinderne Gardel, Chaineroy og
Gosselin henrev Publicum ved deres gratieuse
Kunstfærdighed; men det var alligevel det mand
lige Personale, som paa den Tid gjorde Furore
og hævdede den franske Dandseskoles Ry som
den fortrinligste i hele Europa. Pestris den Yngre
var i den Grad Publicums Yndling, at Napoleon
nægtede ham Reisetilladelse, fordi han vilde, at
Udlandet skulde komme til Paris for at see det
bedste af alle Kunstfag. Vestris afløstes af Duport,
og denne igjen af den noble Albert og af den sylfe
lette Paul, der fik Tilnavnet »råenen*. En Mængde
andre gode Kræfter omgav disse Celebriteter, og
Operatheatret var i Sandhed et Academi, hvorfra
der udgik talentfulde Dandsere og Lærere til
de fleste Hovedstæder. Det var fornemmelig
St. Petersborg og Wien, der profiterede af disse
Udvandringer, og fra den første af disse Stæder
I o*
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kom Didelot tilbage med Flore & Zephire, medens
JVien sendte Aumer, som debuterede med »Les
pages du duc de Vendome*, der ligesom hans
Gjengivelse af Daubervals: »Le déserteur« »le
page inconstant« og »La fille mal gardée«, samt
hans egne Balletter: Alfred, Aline, Joconde og
»La belle au bois dormant* alle vare ballettiserede
Skuespil, arrangerede med stor Dygtighed, men
uden Spor af selvstændig Opfindelse. Denne
Omstændighed fremskyndede et Vendepunkt i
Balletdigtningens Historie. — Den frugtbare Skue
spildigter Eugcne Scribe meldte sig nemlig som
Programforfatter til den os Alle saa velbekjendte
Ballet »Søvngjængersken*, en med andre Localforhold omarbeidet Skizze af hans tidligere Vaude
ville »La somnambule«. Aumer indvilligede i at
sætte den i Scene og bidrog derved til en over
ordentlig Succes, men fra det Øjeblik blev der
ikke mere spurgt om originale Ideer hos ved
kommende Balletmestere, og hvis virkelig saadanne fandtes, bleve de ikke antagne uden i Sam
virken med en eller anden literair Størrelse, som
Saint Georges, Theophile Gauthier og Andre,
der oftrede Affaldet af deres dramatiske Fabri
kater til en choreographisk Behandling. Det blev
nu et blot og bart Routine-Arbeide at lave Balletter,
der mere og mere forvandledes til Rammen for
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det enfoldigste Sammensurium, illustreret af et
enkelt fremtrædende Dandsetalent.
Et saadant Phænomen fremtonede med hen
rivende Virkning ved Marie Taglionis Ankomst
til Paris (1827) fra Wien og Stuttgart, hvor hun
under sin Faders Veiledning havde udviklet sig
til en fortræffelig Dandserinde. Hendes Lethed
og Ynde, den Romantik og Decens, kort sagt
den Poesi, der var udbredt over hele hendes
kunstneriske Fremtræden, fordunklede alle de
Stjerner, der indtil da havde funklet paa Ballettens
Firmament. Pariserne strømmede til Operatheatret
for, som de sagde, i hendes Dands at modtage
■»une leçon de bon gout*. »Brama og Bayaderen«
blev skreven og componeret for hende, men
hendes egentlige Characteristik blev given af
Sangeren Adolphe Nourrit, der af en skotsk
Ballade sammensatte Programmet til ■»Sylphiden*,
der, til Musik af Schneitzhoëffer, blev sat i Scene
af hendes Fader.
Julirevolutionen (1830) og det orleanske Re
gimente frembragte nye Forhold for Theatrene og
navnlig for den store Opera, der med et aarligt
Tilskud af Staten blev overladt til en privat
Spekulant og saaledes forvandlet fra et Academi
til en Forretning. Denne overtoges med Banquieren
Aguados' Garanti af den bekj endte Bon vi vant
Doctor Véron, der ved første Øjekast forstod, at
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for at fylde Huset behøvedes kun en eneste Guldhøne som Mllc Taglioni. Som god Spekulant var det
glimrende Ensemble ham aldeles ligegyldigt, og
desuden for kostbart; han begyndte derfor med en
Generalreduction af det mandlige Dandsepersonale;
da han havde bemærket, at i den feirede Prima
donnas Pas vare Herrerne kun til for at støtte
hendes Attituder og udfylde hendes Pusterum, be
holdt han kun nogle faa Middelmaadigheder. I
denne Operation understøttedes han kraftigt af sin
Ven Jules Janin, der i sine Mandagsfeuilletoner
pidskede løs med Latterlighedens Svøbe paa de
stakkels Hyrder og Halvguder, der fordum havde
høstet de rigeste Laurbær. Rigtignok vare en
Deel af disse Terpsichores Sønner selv Skyld i
denne Forfølgelse, baade fordi de ensidigt og
skjødesløst havde behandlet deres Kunst, og fordi
de efterlignede de italienske Gjøglere i deres
qvindagtigc Klædedragt med nedringede Hals
kraver og Svømmebenklæder over kjødfarvede
Tricots, uden mindste Hensyn til Scenens eller
Characterens Fordringer; hertil kom, at der netop
blandt Ballettens Solopersonale fandtes flere Mands
personer af usædvanlig Grimhed. Nok, Ostracismen
skar dem alle over én Kam, og med de Dueliges
Bortgang flyttedes den egentlige franske Dandseskole til Udlandet, hvorfra herefter alle Dandserinder af første Rang maatte forskrives.
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Søstrene Elszler fra Wien afløste Taglioni,
der i London og St. Petersborg erhvervede
Hundredetusinder, som atter sattes overstyr af
hendes spillesyge Mand (Søn af en Pair). Fanny
Elszler besad et yndigt Talent, men af en ganske
anden Art end Taglionis ætheriske og, om man
tør kalde den saa, kydske Genre. Nysgjerrigheden ved hendes Optræden stimuleredes ved
snilde Hentydninger til hendes Forhold til den
afdøde Hertug af Reichstadt (Napoleons Søn);
hendes elegante Personlighed og pikante Mimik
gjorde Resten. Havde MHe Taglioni ført sit Publi
cum op i Poesiens højere Regioner, var det nu
i et mere sandseligt Element, at Fanny Elszler
rørte sig med afgjort Held.
Courtisaner og
Gittanaer vare hendes Triumphroller; men vil
man sammenligne hendes Fremstillinger med de
Excentriciteter, der senere have faaet Raaderum
hos en Deel af hendes Efterfølgerinder, og som
desværre paa de fleste Steder have dannet
Skole, maa hendes Coketteri kaldes baade fint
og blufærdigt. Et literairt Consortium lavede
en Ballet for hende: »Le diable boetteux*, der
aabnede Rækken af alle de Djævlerier, der senere
under Navn af »La tentation«, »Le diable a
quatre«, »Le diable amoureux«., »Le violin du
diable«. &c. &c. udgjorde Balletrepertoirets Kjærne
saavel i Paris som i Frankrigs større Provinds-
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stæder og paa Europas fleste Hoftheatre, navnlig
i Berlin, hvor »Satanella» udøvede en magisk
Tiltrækning. Hvad ovennævnte »Haltefanden«
angaaer, skyldte han væsentlig sit Held til en
ganske lille spansk Dands »La cachucha«, som
Fanny dandsede med uforlignelig Gratie; denne
Bagatel vandt europæisk, ja endog transatlantisk
»vogue«, og Fanny Elszler fanatiserede i den
Grad Havannas Dillettanti, at de rullede Cigarer
af Guldblade og forærede hende en heel Kasse,
fyldt med dette Smaanips.
Forresten dandsede hun kun i Forening
med sin garderhøje Søster Therese, (senere den
preussiske Prinds Adalberts Gemalinde), der besad
en sjelden Vigueur og derfor som oftest præsen
terede sig i Mandsdragt. Denne Transformation
faldt særdeles i Pariserløvernes Smag og blev
snart en antagen Mode. Mandfolkene forsvandt
aldeles fra Balletcorpset og bevaredes kun som
Pantomimer og Statister. Paa de Steder, hvor
det stærkere Kjøn absolut maatte repræsenteres,
saasom: Toreadorer, Musketerer og Husarer,
holdt man sig til formfyldige Dandserinder!
Efterhaanden blev Dandsen anseet for en
Legemsøvelse, der var Manden uværdig, og
medens man paa Theatret kun vilde see Nympher,
Amazoner og Odalisker, svang den fashionable
Verdens unge Herrer sig i Cancan, der med
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Nedværdigelse af det menneskelige Legeme og
med Bortkasten af alle Sømmelighedshensyn
fordrede Berettigelse som fransk Nationaldands !
Man kunde her fristes til at parodiere Marcel,
der begejstredes over det, der for hans Phantasi
laae i den ridderlige Menuet, og udraabe — dog
ikke uden Vemod —: »Que de choses dans le
cancan!« Thi meget af den Raadenhed og
moralske Fordærvelse, der umiskjendelig har
voldet det stolte Frankrigs Nederlag og Ydmyg
else, finder sit Udtryk i dette cyniske Vrængebillede af Dandsens uskyldige Glæde.
I Paris, hvor eengang Balletten havde sin
Hædersplads, er dens Historie i de sidste fire
Decennier efterhaanden bleven reduceret til glim
rende Debuter og temporaire Engagementer af
fremmede, tildeels italienske Dandserinder, for
hvem den pantomimiske Omgivelse kun tjener
til Folie for en Virtuositet, der intet egentligt
Udbytte skjænker Kunsten. Publicum har succes
sive applauderet og Pressen udbasunet Celebri
teter som Carlotta Grisi, Fanny Cerito, Rosati
og Ferraris; men de Balletter, hvori de ere optraadte, nævnes ligesaa lidt som deres respective
Forfattere og Componister. For Øieblikket op
føres, foruden de i Operaerne indlagte Divertisse
ments, kun ubetydelige Smaasager, der for det
meste ere beregnede paa en eller anden decorativ
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Overraskelse. De figurerende Dandserinders Antal
er betydelig forøget, ja endog paa Secondtheatrene
steget til Hundredetallet, og da de fornemmelig
anvendes i de saakaldte »Feeries« eller Tryllestykker, fremstilles de, naar de ikke ere indtil
elleve-tolvtedele nøgne, snart som Fugle, Fiske og
Insecter, snart som Gulerødder, Kaal og Persille!
Disse Enormiteter synes dog, tiltrods for den
almindelige Efterabelseslyst, ikke at ville smage
Udlandet; idetmindste have de ikke faaet Indpas
paa de større Scener, hvor man endnu holder
Dandsen i Ære, og det er dog en Trøst, at
Kunstnere som Salvatore Taglioni i Neapel,
Henry i Milano og Perrot. der i flere Aar med
Giands har fungeret i St. Petersborg, have leveret
Arbeider, der vidne om Smag og selvstændig
Opfindelse.
I Berlin danner Balletten et vigtigt Moment
i Hoftets og Hovedstadens Forlystelser og ud
rustes med en Rundhaandethed, der svarer til
Stormagtens høje Betydning.
Paul Taglioni
(Broder til den berømte Dandserinde) fører her
Commandostaven, og skjøndt hans Compositioner
ikke fuldkommen stemme med mine Begreber
om Ballettens Æsthetik, røbe de ligefuldt megen
Phantasi og et betydeligt Talent, saavel i Op
findelsen af smukke og characteristiske Dandse,
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som i Anvendelsen af de rige materielle Midler,
der stilles til hans Raaadighed.
Den Udvikling, som den danske Ballet under
min mangeaarige Ledelse har naaet, findes omtalt
i »Mit Theaterliv«, og man vil deraf kunne erfare,
hvormegen Kamp imod Fordomme og ensidige
Smagsretninger den har maattet udholde, men
som den tildeels har beseiret. Af den Række
mere og mindre vellykkede Arbeider, som jeg
under min lange Functionstid har produceret,
overleverede jeg ved min Afgang sexten større
og mindre Balletter, der havde beholdt en blivende
Plads i Publicums Yndest, og som syntes skikkede
til, ved en omhyggelig Behandling at danne —
idetmindste for nogle Aar — et afvexlende Re
pertoire. Jeg gjorde mig ingen Illusioner om
deres fremtidige Skjæbne, thi i Lighed med min
berømte Forgængers Compositioner maatte de
forsvinde, efterhaanden som den oprindelige Be
sætning ældedes og afgik, og andre nye Sager
afløste dem. Dog er denne F'orsvinden skeet
noget hurtigere end formodet, navnlig ved det
System, der, siden Theatrets Overgang til en blot
og bar Forretning (Drift!) er bleven det frem
herskende, idet dets hele Virksomhed er beregnet
paa ved pikante Nyheder at skafte saa ofte fuldt
Hus som muligt. Herved trænges det ældre an
sete Repertoire i Skygge, for ikke at sige aldeles
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tilbage, Besøget af sande Theatervenner for
mindskes, hvorimod den stedse pirrede Nysgjerrighed hos Mængden danner et mere og
mere blaseret Publicum. Under slige Omstæn
digheder er der ikke Plads for Balletterne, der
til Nød kun anvendes paa Aftener, hvor der ikke
kan ventes synderlig Indtægt. Ved at henlægges
i længere Tid, fortone de baade i Publicums
Interesse og navnlig i Personalets Hukommelse;
Gjenindstuderingen bliver umulig, og de falde
sammen af Mangel paa Øvelse. — Jeg mistvivler
aldeles ikke om en Reaction til det Bedre og
støtter mit Haab til en yngre Slægt af choreographiske Talenter, med den Fortrøstning, at
dersom det ikke er bestemt, at Balletten som
Kunstbranche skal fortrænges fra den danske
Skueplads, hvor den har mere end hundredaarigt
Hævd, den da maa holde sig reen og fri for de
Udskejelser, saavel i Costumering, som over
hovedet i Tendents, der true med at snige sig
ind fra Udlandet, og som nedværdige, ikke blot
Balletten, men hele den sceniske Kunst.
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I »Mit Theaterliv«, første Deel, vil man finde

en saavidt mulig fuldstændig Definition af Be
grebet »Ballet«, saaledessom jeg har opfattet det
i dens tvende Hovedmomenter Dands og Mimik;
jeg behøver derfor neppe at gjentage den Sæt
ning, at Theaterdandsen forholder sig til Folke- og
Selskabsdands, som Operamusikken til Natursangen,
og at den endog i sine meest excentriske Udtryk
bør være Skjønhedens Love underkastet. Det
har altid været min Overbeviisning, at den Virtu
ositet, der er berøvet Gratie og Character,
fjerner sig fra, istedet for at nærme sig til
Scenens ophøjede Kunst.
Ballettens kunstneriske Omraade er vistnok
i flere Henseender begrændset, thi hvad der i
det reciterende Skuespil kan udtrykkes ved Ord,
maa her væsentlig skildres ved Kjendsgjerninger,
langt mere end ved Gestus og Minespil; disse
kunne vel til en vis Grad tolke Følelser og Liden
skaber, ja en enkelt Bevægelse kan stundom sige
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mere end den meest velklingende Phrase, men
hvor Pantominen udarter til Fingersprog, gaaer
Illusionen tabt, og Handlingen vinder intet i Klar
hed. Det forbigangne saavelsom det tilkommende
kan kun undtagelsesviis tydeliggjøres ved Tableauer
og Drømmesyner, og det nærværende maa som
oftest forklares ved det efterfølgende.
Nogle Balletcomponister anvende Inscriptioner
paa Tavler, Skjolde og Bannere for at klare
vanskelige Steder; man har endog benyttet
Flammeskrift paa Væggen, men disse Hjælpe
midler minde altfor meget om Billedkunstens
Barndomstid, da man gav Figurerne skrevne
Sedler i Munden. Balletten maa som scenisk
Fremstilling nødvendigvis gjøre Regning paa
Tilskuernes Phantasi og Lyst til at følge med,
samt paa en spændt Opmærksomhed ligeoverfor
de hurtigt forbillende Momenter; desuden ud
kræves Øvelse og Vane for at kunne opfatte
Enkelthederne i de bevægelige Grupper.
Musikken, der for dc.i uindviede kun synes
at tjene Balletten til Ledsager, er igrunden dens
egentlige Livsprincip; Melodien og Harmonien
fremkalde Stemning og Character, Rythmerne
bestemme Bevægelsen, og der gives Tonestykker,
der ligesom bære Ordene frem og hjælpe væsentlig
til at udtrykke Meningen, ja til at afmale hele
Situationen. Balletten har derfor, i Forbindelse med
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sin maleriske og dramatiske Tendents, tillige en
vis Betydning som lyrisk Kunst, og det er med
dette tredobbelte Maal for Øie, at jeg har rettet
de Bestræbelser, for hvilke jeg her agter at
gjøre Rede.
Inden jeg indlader mig paa den temmelig
tørre Forklaring af de techniske Midler, jeg som
Choreograph har anvendt ved Iscenesættelsen af
mine Balletter, føler jeg Trang til at give mine
ærede Læsere en kort Indledning til denne Kunst
arts nyere Historie, idet jeg tillader mig at hen
vise de mere grundige Forskere til de Værker,
der behandle Oldtidens og Middelalderens Pantominer og storartede Optog.
I Italien, hvor de traditionelle Gestus og det
betegnende Fingersprog ere eiendommelige for
Nationen, har den gamle Balletstil endnu bevaret
sig (Notabene med en ikke ubetydelig Tilsæt
ning af moderne Lascivitet), men det er navnlig
i Berlin, Wien og St. Petersborg, hvor Balletten
er Gjenstand for en overordentlig Yndest og Op
mærksomhed; uhyre Summer anvendes paa Ud
styrelsen, og man forbauses over den blændende
Pragt, medens baade ægte og uægte Applaus
med Fremkaldelser, colossale Bouketter, Krandse
og kostbare Foræringer lønne de enkelte frem
ragende Talenters Anstrængelser — thi det maa
man lade de udenlandske Virtuosinder : de have
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Lunger og Muskelkræfter, der forekomme os
Danske fabelagtige — men sand Ynde, Qvinde
lighed og dramatisk Udtryk savnes hos de fleste
af dem, og der paatrænger sig En uvilkaarlig
den oprigtige Beklagelse, at saa mange gode
Evner ere saa ilde anvendte, thi, omendskjøndt
Compositionen hverken mangler Phantasi eller
Dygtighed i Benyttelsen af ydre Midler, søger
man forgjæves en logisk Sammenhæng i Hand
lingen eller et fornuftigt Motiv til Dandsene, kort
sagt den Aand og Poesi, uden hvilken enhver
scenisk Fremstilling nedsynker til en frivol
Øienslyst.
Paris, der endnu for fyrretyve Aar siden
var Skolen og Sædet for den gratieuse og i
visse Henseende poetiske Ballet, har i de senere
Aar næsten aldeles givet Afkald paa denne
Kunstbranche, der nu for det meste kun tjener
til Udfyldning i de fire å fem Timer lange Operaer
paa det store Theater og til en mere eller mindre
frivol Udstilling paa Scener af anden Rang.
Begrebet Dands er i den Grad blevet forqvaklet,
at paa den pragtfulde nye Operabygnings Facade
er Balletten af Billedhuggeren Carpeau repræsen
teret i en Gruppe, der i Vildhed og Væmme
lighed kun kan sammenlignes med den parisiske
Carnevalslystigheds »Galop-infernal« — Cancanens
og Ubluhedens Triumph.
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Oprørt over denne Profanation af min yndige
Muse, og af sand Deltagelse for det Institut, som
i mine Læreaar skjænkede mig Gjæstfrihed og
hæderlig Ansættelse, skrev jeg under mit sidste
Ophold (1874) en Artikel, hvori jeg, støttende
mig til den Anseelse, jeg har været saa lykkelig
at erhverve mig i Theaterverdenen, søgte at
revindicere Balletten en værdig Plads paa den
Scene,, hvor den fordum havde været uden Rival
i det øvrige Europa. Jeg viste mit Manuscript
til flere af mine literaire og musikalske Venner,
der alle fandt Artiklen velskreven og bifaldt dens
Indhold — men ak! I den frie Presses liberale
Hjemland, i den franske Republik, var det mig
ikke muligt at formaae nogen Bladredaction til
at optage den, og lagde derfor min Artikel hen
blandt mine andre opgivne Projekter.
Jeg kommer nu til et Punkt, hvor det vil
blive vanskeligt ikke at fremhæve det System,
som jeg ifølge det Indtryk, jeg har hentet fra de
andre skjønne Kunster, har gjort mig til Pligt at
hylde og efter Evne at bringe i Udførelse. De
Vidnesbyrd, som mine Arbeider have erholdt
saavel af danske Reisende, der have seet Balletter
i Udlandet, som af notable Fremmede, der have
besøgt Kjøbenhavn, udtale alle den Mening, at
mine Compositioner cre høist forskjellige fra
dem, der for Tiden opføres andetsteds, og at de,
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om de end ikke gjøre Fordring paa at være
Mesterværker, dog heelt igjennem bære Præget
af en ideal kunstnerisk Stræben, der, uden at forsmaa Virtuositeten og de ydre Tiltræknings
midler, have forstaaet, i Lighed med vor Scenes
andre Kunstbrancher, at tiltale baade Forstanden
og Hjertet. Denne Anerkjendelse udgjør min
største Belønning for en lang Aarrækkes ufor
trøden Virksomhed, thi det har ikke været uden
Kamp, at dette Resultat er opnaaet. Den For
dom, at Balletten ved sin Glans og Festlighed
stod det reciterende Skuespil iveien, har mere
end eengang hæmmet mine Bestræbelser; statsoeconomiske Hensyn have fremkaldt det Ønske
at see Balletten nedlagt; ensidige æsthetiske An
skuelser have fordømt den som en Absurditet,
medens i Modsætning dertil Tilhængerne af den
udenlandske Flothed have beskyldt den for
Snerperi! Lægge vi nu dertil de knappe Forhold,
under hvilke Størstedelen af Balletpersonalet lever
og virker, samt det dannede Publicums Sparsom
hed med Hensyn til opmuntrende Bifald, saa maa
man indrømme, at der hører et sjeldent Held, for
ikke at sige en betydelig Grad af Energi og
Seighed til, uagtet vore indskrænkede Forhold, at
have bragt den danske Ballet til at ansees fol
den bedste i Europa.
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Jeg møder ofte det Spørgsmaal: Hvorledes
componerer man en Ballet? eller directe hen
vendt til mig: »Hvordan bærer De Dem ad med
den Slags Digtning og Udarbeidelse?« Hertil
svarer jeg, at man ligesom i al anden Poesi og
og Kunst først og fremmest maa være saa heldig
at træffe paa en god Ide blandt de mangfoldige,
der krydse i Ens Hjerne, og dernæst i Phantasien
forestille sig den udført, naturligviis i brede og
uklare Omrids. Det kunde synes profant at
nævne Ordet Inspiration i en saa tilsyneladende
Kunst som Dandsen, men lykkelige Idéer skylder
man ikke sig selv, og saa vist som der er høist
forskjellige Naadegaver, Tjenester og Gjerninger,
er Aanden Et i Alt. Reflexion og Flid, kort
sagt Kunsten^ besørger Enkelthederne og giver
Form og Gang til det Hele.
Det maa alligevel forekomme Tænkeren
trivielt og prosaisk, at jeg, saasnart en saadan
Idé er undfangen, maa — for ikke at blive nød
saget til at forkaste den som upraktisk — ad
spørge mig selv: Har Du de fornødne Person
ligheder til Hoved- og Biroller? Vil Sujettet tiltale
vort Publicum? Overstige Bekostningerne ikke
vort Theaters financielle Kræfter? og endelig:
Kan den paatænkte Ballet gaae ofte nok for vel
besat Huus til at holde Theaterkassen skadesløs
for de til Udstyrelsen nødvendige Summer? Er
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der nogenlunde Udsigt til disse Spørgsmaals til
fredsstillende Besvarelse, skrider man til Redactionen af det saakaldte Program, eller rettere af
et Scenarium, hvori Enkelthederne endnu ikke
cre antydede, og nu gjælder det at formaae en
genial Musiker til at give det Hele Liv og Mæle
ved Tonernes Tryllckraft. Her er unægtelig et
af de væsentligste og vanskeligste Momenter i
Balletcompositionen, thi for at Choreographen og
Musikeren skulle kunne arbeide sammen til et
heelstøbt Værk, udfordres, at Begge omfatte det
med lige Deeltagelse, og dernæst, at de gjensidig
sætte sig ind i de respective Kunstarters Eiendommeligheder. Ere de først rigtig fortrolige
med hinandens Hjelpemidler, gaaer Arbeidet
raskest fra Haanden, men da som oftest Musikcomponisten først lidt efter lidt gjør sig bekjendt
med Ballettens Technik, er det af Vigtighed, at
Balletmesteren selv er musikalsk dannet, ikke
blot for at kunne angive Tiden og Bevægelsen,
men endnu mere for at opfatte og benytte Tone
digterens ofte høist forskjellige Idéer. Saaledes
som jeg i Aarenes Række har samvirket med
Zinck. Keck, Frølich, Hartmann, Paulli, Helsted.
Løvenskjold. Gade, Holm, Heise. Wtnding.
Emil Hartmann, Glæser, Lumbye, Lincke og
senest med C. C. Møller, har Arbeidet stillet sig
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paa følgende Maade: Vi analysere Programmet
Scene for Scene med Antydelse af Character
og Omfang; hvergang et Numer er skizzeret,
faaer jeg det at høre paa Pianofortet, og efterat
det ved fælles Overenskomst er slaaet fast, sættes
det ud for to Repetiteur-Violiner til Brug ved
Indstuderingen, og saaledes blive vi ved, indtil hele
Musikken er conciperet; den skrives saaledes efter
et skrevet Digt, og Balletten componeres efter
dens Rythmer og Melodier, hvorved begge Kunst
arter sammensmeltes til en fælles Virkning. Medens
Instrumentationen iværksættes og Partituret fyldes
med skjønne Harmonier, foretager jeg Indstude
ringen med Personalet, og det omtrent efter et
lignende System, kun med den Forskjel, at
medens Musikken nedskrives paa det bestregede
Papir, overleveres Trin, Gestus og Grupper per
sonlig til de Udførende, og Harmonien søges til
vejebragt ad Maleriets, istedetfor ad Tonernes
Vei. Man har ofte yttret, at en saadan Over
levering maatte blive maskinmæssig og udelukke
al selvstændig Opfattelse, men ligesaa lidt som
de foreskrevne Noder hindrer den udførende Instrumentist i Anvendelsen af Tone og Foredrag,
berøves den talentfulde Dandser eller Mimiker
sine eiendommelige Fortrin, naar der ved de til
delte Roller og Partier er taget tilbørligt Hensyn
til Evnerne.
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Der staaer endnu tilbage at gjøre Rede for
den Maade, hvorpaa jeg deels conciperer, deels
opbevarer min — om jeg saa tor kalde den —
Instrumentation af Scener og Danse. Den egent
lige Choreographie, eller Kunsten at optegne Trin,
Bevægelser og Figurer, er endnu i sin Barndom
og vil efter al Sandsynlighed forblive uudviklet,
deels formedelst Genrens Omskiftelighed, deels
fordi den af de fleste Dandsere behandles med
Ligegyldighed. Den berømte Noverre forkastede
alle Optegnelser, baade som Concept og som
Middel til Memorering; han paastod, at Ind
studeringen burde skee »extempora« og betegnede
den modsatte Methode som aandløst Maskin
arbejde ! En stor Deel af hans Disciple og Efter
følgere have saaledes ventet, at Aanden skulde
komme over dem i Prøvesalen; men den udeblev
altfor ofte, forstyrret ved Larm, Snakken og Ved
kommendes Tungnemhed, og hvad der ikke kunde
undgaaes ved den møjsommelige Søgen efter
Idéer, og den hyppige Forkasten og Omordning
af det Fundne, var, at Indstuderingen trak i
Langdrag og ikke blot sløvede og udmattede
Personalet, men fremkaldte hos Balletmesteren
selv Anfald af Heftighed, ja endog Scener af
latterlig Fortvivlelse. Med al Respect for No
verre har jeg foretrukket at benytte en Methode,
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hvorved jeg kunde bringe min Composition fuld
færdig til Repetitionsprøven. Hvormeget Studium
den i Enrum har kostet mig — bliver min egen
Sag; stundom har Arbeidet faldet mig let, andre
Gange er det gaaet tungere, men mine Noter
stode skrevne under Musikken, og Indstuderingen
gik fra begge Sider med Liv og Lyst; faldt der
mig tilfældigvis noget bedre ind paa Stedet,
foretog jeg de Forandringer, som jeg ansaae for
gavnlige, og saaledes lykkedes det mig stedse at
bevare Interessen hos de Udførende.
Spørger man mig: hvorledes slige Noter see
ud, kan jeg kun give en temmelig tarvelig For
klaring, nemlig den : at Handling og Gestus be
tegnes ved Ord, sædvanligvis paa Dansk, Grupper,
Stillinger og Evolutioner antydes ved Prikker,
Streger og krumme Linier, hvorimod Trinene
nævnes efter den franske Terminologi, som oftest
abbrevieret og med Fjerdedeels og halve Noder
for at vise de forskjellige Retninger. Denne
Choreographie er tildeels af min egen Opfindelse
og kjendes af flere af mine Elever; den har i
en betydelig Grad lettet mig Arbeidet, ikke blot
ved nye Compositioner, men navnlig ved Gjenoptagelsen af ældre Balletter, der enten vare ud
slettede af Hukommelsen, eller havde faaet en ny
Besætning.
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Hvad Memoreringen af Balletrepertoiret angaaer, fordrer den saavel hos de understøttende,
som hos de fremtrædende Personer en ganske
særegen Art Hukommelse, der ikke som hos
Skuespillerne eller Sangerne kan støttes ved
Souffleuren, Bogen eller det beskrevne Blad, men
erhverves ved Øvelse fra Barndommen af, thi
endog den mindst bemærkede Balletdandser eller
Dandserinde kan ikke uddannes paa kortere Tid
end fra det ottende til det sextende Aar, og jo
større Virtuositet, der opnaaes, desto stadigere
Øvelse udkræves der for at vedligeholde samme;
skjænker man derfor Talentet Bifald og Beundring,
fortjener Arbeidets Sved, Møje og Udholdenhed
ogsaa at komme i Betragtning og har billigt
Krav paa vor Agtelse. Hvad der fornemmelig
styrker Hukommelsen, saavel med Hensyn til
Dandsens Trin som til den mimiske Action, er
Musikken, hvis Melodier og Rythmer forplante sig
fra Øret til det øvrige Legeme og paa en mærk
værdig Maade vise Bevægelserne ind i det rette
Spor; ofte husker den Enkelte knap en eneste
Takt, men naar Flere slutte sig sammen, dukker
efterhaanden det Hele frem som af et forlængst
tillaaset Gjemme.
Det skulde glæde mig, om mine ærede
Læsere føle sig tilfredsstillede ved dette Indblik
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i Ballettens Værksted, og jeg tillader mig at
slutte med den Bemærkning, at dersom denne
sceniske Kunstart har hævdet sin Plads paa det
danske Parnas, er det væsentlig, fordi den har
ladet sig paavirke af vor høiere æsthetiske Ret
ning, og kun forsaavidt fulgt med Tiden, som
den gik fremad mod det Skjønne.
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Intet Navn, næstefter Vorherres, er blevet

saa ofte taget forfængeligt, som Folkets. Det
være sig i Oldtid eller Nutid, i det store Frank
rig eller i vort lille Danmark; ligefra Folke
stemninger og Folkevillie ned til Folkedandse og
Folketheatre. har dette Navn været Gjenstand for
Misbrug og Speculation.
Der kunde skrives en heel Verdenshistorie
om alle de Gjøglerier, Bedrag og Vildledelser,
som Begrebet »Folket« har været Offer for,
baade i politisk og moralsk Henseende, men her
ville vi ene og alene holde os til dets Forlystelser,
fornemmelig til dets Dandse.
Jeg har tidligere, og endog temmelig udførlig,
omtalt de forskjellige National- og Selskabsdandse, samt deres Anvendelse paa Scenen —
naturligvis i en tillempet Form, da det efter min
Formening er Kunstens Kald at idealisere, paa
samme Tid som den characteriserer; thi ligesom
f. Ex. Skuespilkunsten maa kunne fremstille en
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dansk Bonde eller Sømand, uden at gjengive de
Eder, der krydre, eller rettere sagt forqvakle og
besudle hans daglige Sprog, saaledes bør Dandsen
beaandes og gjennemtrænges af den Lyrik, der
ligger i Ungdommens skyldfrie Glæde, og ikke
søge sine Motiver, hverken i de raae eller raffi
nerede Udskeielser, der igrunden ere ligesaa
fremmede for Folkets Aand og Sæder, som for
Kunsten.
Det er en Kjendsgjerning, at overalt, hvor
Folket morer sig med Dands, gaaer det sømme
ligt, ja næsten høitideligt til, lige til en eller anden
Drukkenbold eller Fredsforstyrrer begynder at
gebærde sig uanstændigt og ender med at blive
kastet paa Døren. Nuvel, vi have ganske nylig
oplevet, at det, der hverken af Almuen eller af
Politiet tolereres paa den simpleste Dandsebod,
er i potentseret Frækhed fremstillet for et fashio
nabelt Publicum paa et af Hovedstadens Theatre
og har vundet Bifald, blot fordi det hedder sig.
at disse Enormiteter komme fra Paris og skulle
forestille en fransk Nationalforlystelse.
Enhver, der har to eller trehundrede Rigs
daler tilovers, kan nutildags med Lethed gjøre
en kort Rejse til Verdensstaden, gjennemløbe
dens Museer, prøve Godtkjøbs-Restaurationerne,
svede i Theatrene, bestille sig et Sæt nye Klæder,
og i det Hele modtage et høist forvirret Indtryk
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af det Liv, der rører sig paa Gader og Boule
varder, paa Banegaardene, i Hotellerne og over
hovedet blandt det Slags Mennesker, der leve af
de Reisende. Der hører vistnok et længere Op
hold til for at kunne skjælne det Sande og Gode
fra den systematiske Forfalskning, der finder Sted
med Alt, ligefra Vinen, som man drikker, indtil
det Bifald, som lyder i Theatrene, og som op
muntrer de Gjøglerier, der skulle underholde
Folket.
Det falder neppe den Fremmede ind, naar
han færdes i denne uhyre Vrimmel, at Paris’ egent
lige Befolkning er Vindskibeligheden og Tarvelig
heden selv, og at huslige Dyder, Gjæstfrihed og
sand Humanitet finde deres Hjem indenfor de
Mure, der omfatte de fem Sjettedele af Pariserne,
medens den ene Sjettedeel er mere end til
strækkelig til at opfylde Gaderne med Tummel
og Forvirring.
Hvem lægger vel Mærke til dem, der sidde
stille ved Bogen eller paa Værkstedet? Dag
driverne og Spektakelmagerne afgive derimod
saavel til Reisebeskrivelser som til Noveller
staaende Typer af den franske Student eller
ouvrier\ Hvor ofte forvexles ikke den flittige
og brave Griscttc med den letfærdige og for
agtelige Lorette\ Man ignorerer, at de fine
Arbeider, der forsendes til hele Europa og de
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andre Verdensdele under Navnet »Article Paris«,
og det til et aarligt Beløb af 4 til 500 Millioner
francs, for Størstedelen forfærdiges af Qvindehænder! Som Modsætning til dette arbeidsomme
og agtværdige Fleertal af Paris' Indvaanere, staaer
en Masse rige og fornemme Lediggjængere fra
alle Verdens Hjørner, og i deres Følge en Skare
Lykkeriddere og Intriganter. De Første skulle
mores til enhver Priis, og de Sidste leve af at
hitte paa tusinde Ting for at modarbeide den
overhaandtagende Blaseerthed.
Oprigtig talt er og bliver Prostitutionen Hovedgjenstanden for deres Digten og Tragten, og da
den, ifølge de nyere Anordninger, ikke mere tør
vise sig i phantastiske Balcostumer i Palais royal
og paa de meest befærdede Promenader, har den
indsneget sig i Billedkunsten, i Literaturen, i
Theatrene og de offentlige Forlystelser. Hvad
der fortiden bydes Paris’ Publicum af dramatiske
Sager i denne Retning er noksom bekjendt, men
naar den Reisende, blændet af en glimrende
Illumination og pragtfulde Toiletter, lokkes hen
til yardin Mabille og Chateau des jleurs. hvor
Musard og Strauss throne i Spidsen for ud
mærkede Orchestre, faaer han at see de samme
Dandse, der i Hjemmet udgjøre Festernes Prydelse,
men travesterede i en Grad, der uvilkaarlig paa
tvinger ham det Spørgsmaal: Hvem har meest
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Aarsag at skamme sig, enten de Dandsende,
eller de, der staa og betragte dem? Man gaaer
derfra med et Indtryk af Væmmelse og Foragt,
som ligemeget træffer baade Dandsen og Pariserne;
men skulde Nogen fristes til at vende tilbage til
disse Steder en anden eller tredie Aften, opdager
han snart, at det er de samme Par, der tumle
sig i Kredsen, og som oftest de samme Ansigter,
der tilsmile dem Bifald; han kommer da til den
Overbevisning, at det Hele er en lavet Forestilling,
udført tildeels af tvetydige Personer, tildeels af
lønnede Fordandsere og Fordandserinder, hvis
Krigsnavne: Chicard, Brindidi, Frisette, RosePompon, Rigolboche og Ccleste-Mogador indtage en
fremragende Plads i CøMTW-Historien.
Ordet »Cancan«, der i det franske »langage
familier« er eensbetydende med Sqvalder og
Bysnak, skriver sig fra den scholastiske Periode,
da Brugen af det latinske *quamquam* gav
Anledning til en Strid, der i literair Vidtløftighed
maa have havt endeel Lighed med vort »langtfra^
og »langtfra ikke», og derfor gik fra Mund til
Mund i forvansket Pariserdialect som »quand
quand«? eller »Cancan«. Senere blev enhver
Sladderhistorie, helst af slibrig Natur, betitlet
Cancan, indtil endelig i Aaret 1824 en Vaudeville
af samme Navn forebragte nogle pikante Couplets
til en Melodi, der var nær beslægtet med vor
12*
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»Rullen gaae«, og ledsagedes af nogle burleske
Stillinger og carrikerede Trin. Endskjøndt den
samme Vise med Omqvædet: »Troulala« be
nyttedes til Selskabsdands og vakte almindelig
Munterhed, beholdt endnu bestandig »Contre
danse française« sin besindige Character og
dannede saa at sige en skarp Modsætning til
den franske Nations medfødte Livlighed, der
endog i den vildeste Revolutionstid til »Ça ira*
og »Carmagnolenv. underordnede sig Gratiens Love
og Dandsens Regler.
Ligefuldt har der til alle Tider, paa visse
Steder og ved enkelte Lejligheder, som f. Ex.
ved Carnevalslystigheder og under Maske, existeret
Dandse, der sloge Gjækken løs, langt udover
Skjønhedens og Sædelighedens Grændser. Mærke
ligt nok syntes det Offentlige endog at opmuntre
til Tøilesløshed, saavel i Ord som i Sange og
Gebærder, og saaledes dukkede der ved Faste
lavnsoptogene Physiognomier frem, som man den
øvrige Deel af Aaret aldrig fik at see. Disse
Repræsentanter for Folkcglæden under Bourbonnernes »faderlige Regjering« samledes gjærne
Uvidetirsdag-Aften paa et Værtshuus i Forstaden
St. Martin, ved Navn »La courtille«, og udførte
der, i Vildmands- og Polichinelle-Dragter, en mod
bydelig Dands, der kaldtes La chahuc, og for
hvis Character vi have Benævnelse i gamle
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danske Ordbøger. Det kan ikke dølges, at Juli
revolutionen 1830 bevirkede en Udvikling af den
franske Literatur, navnlig paa Novellens og
Dramaets Omraade, der langtfra var til Moralens
Fremme. Le genre décolleté, échevelé. ja til og
med débraillé kastede sig over alle Kunstarter,
tilfældigvis ogsaa over Dandsen, og paa samme
Tid som den latterliggjorde den skolerette
Choreographie som noget, der var det mandlige
Væsen uværdigt, opmuntrede den Ungdommen
til Udskejelser mod al legemlig Anstand og til
en Ubluhed, der hidtil havde været stemplet med
den dybeste Foragt, og paastod at finde en
Nationalcharacter i de forvredne og forvrængede
Bevægelser, der tyde paa legemlig og aandelig
Nedværdigelse !
Det lykkedes dog ikke tilfulde med lokkende
og klingende Phraser at udrydde hos Folket den
naturlige Sands for det Sømmelige. Cancandandsen er endnu kun et mere eller mindre
scandaleust Skuespil*) men ingen Folkeforlystelse.
*) Flere Selskaber af deslige Gjøglere have under Navn af
Groteskdandsere gj æstet saavel Kjøbenhavn som flere
andre Hovedstæder og med Raahedens Bifald til Støtte
punkt opført saakaldte Pariserquadriller . der, om de end
taaltes af vort lidet ømfindtlige Politi, dog burde have
fundet Modstand og Misbilligelse overalt, hvor blot den
simpleste Sømmelighedsfølelse kunde gjøre sig gjældende,
og hvor den Tanke var nærværende, at netop paa samme
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Intet honnet Selskab vil taale den i sin Kreds,
og findes der end hist og her en forfløien Unger
svend, som giver sig til Priis for den grinende
I lob, saa kan man være vis paa, at han i besindig
Tilstand neppe vil være sin uheldige Dandserinde
bekjendt.
Det gaar i Frankrig som overalt i Europa,
Nationaldragterne og med dem Nationaldandsene
forsvinde lidt efter lidt; dog har Bretagneren
bevaret sin Passepied, der omtrent svarer til den
skotske »Reel« og Provencalcren sin Farandole,
der slægter Saltarelloen paa; Vals og Polka dandser
Franskmanden i Almindelighed slet, hvorimod
hans Contradands bestandig bærer et galant og
ridderligt Præg, tiltrods for en lille Bismag, der
undertiden indsniger sig og tolker en Over
givenhed, der ikke er uden et vist comisk Lune.
En saadan Nuance har jeg tilladt mig at antyde
i den Dands, der i »Conservatoriets« anden Akt
gaaer forud for det projekterede Æselsridt; men
naar en æret Theateranmelder slutter sig til dem,
der ønske at sec den danske Ballet tabe sin
Tid, hvor Tusinder af lappre Franskmænd udøste deres
Blod i en haabløs Kamp, og Borgerkrigens og Hungers
nødens Rædsler svævede over Parises Befolkning, opvartede
disse Udskud af den store Nation Europas 01- og Sangknciper med Billedet af den samme Fordærvelse, der
som en Kræftskade har undergravet deres Fædrelands
Hæder os Velfærd!

CANCAN SOM FOLKE!)ANDS.

183

ejendommelige Character og beskylder den for
Snerperi, fordi den ikke producerer Studenterdandsen i sin excentriske Cancanskikkelse, saa
synes han i sin Begeistring for Pariserlivets seneste
Fremtoninger at glemme det Ansvar, der paa
hviler mig' Ballettens mangeaarige Leder, som
Medlem af et Statsinstitut, der skal virke i
Smagens og Skjønhedens Tjeneste, ligeoverfor et
Publicum, der nyder Skuespillet »ei blot til
Lyst«, og for et agtværdigt Personale, der har
Følelsen af sin medborgerlige Værdighed. Her
er det vistnok en passende Leilighed til at mindes
vor store Oehlenschlågers Ord:
»Samvittighed og Smagen ere Søstre.«
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Professor Palmer.

Foik paa min Alder maa i Tidsrummet fra

1813 til 1825 have mødt paa Kjøbenhavns Gadel
en original Figur med trekantet Hat, spansk Kappe
og et Par ganske eiendommelige Galoscher; den
gamle Herre gik noget krumbøiet ved en jernbeslagen Stok, og naar han høflig besvarede en
Hilsen, blottede han et Hoved med tæt afstudset
Haar, men hvis ædle Ansigtstræk bare Præg af
Stolthed og Intelligens. Hvad der imidlertid strax
faldt i Øinene var en decideret Mangel paa Reenlighed, der deels hidrørte fra hans umiskjendelige
Fattigdom, deels fra hans stadige chemiske Sysler.
Han havde reist meget, besad humanistisk Dan
nelse og universelle Kundskaber, var lidt mere
end Dilettant i Malerkunst og Musik, og dertil
Opfinder af Farvetilberedelser og adskillige
mekaniske Indretninger.
Hvor han stammede fra, og hvad der havde
bevæget ham til at vælge Kjøbenhavn til sit
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Opholdssted, vidste Ingen; hans engelske Navn,
der udtaltes med fransk Betoning (Palmére) var
ikke hans eget, men Franskmand var han, skjøndt
ikke tilhørende Emigrationen. Han havde de
sundeste politiske Anskuelser, omtalte med
Upartiskhed baade Republiken og Keiserdømmet,
og var saa at sige et levende Lexikon. Man
kaldte ham »Professor« — uden at spørge om,
ved hvilket Academie; vistnok havde han i sin
Ungdom ført et bevæget Liv, derom vidnede
hans store Livserfaring og et dybt Ar af et
Sabelhug over Issen nedad det venstre Øielaag,
hvilket havde svækket Brugen af det ene Øie,
som han beskyttede ved et stærkere Brilleglas end
det høire. Han nød en gjæstfri Modtagelse i
flere gode Familier, blandt andre hos den russiske
Consul Timekel og hos Restaurateur Baccalan,
(en Emigrant, der under sin Landflygtighed havde
etableret sig i det senere Hotel du Nord). Saavel der, som i min Faders Huus, stod Middags
bordet aabent for ham; han benyttede det med
stor Beskedenhed. Alle kjendte hans trange
Kaar, men det var kun med Forsigtighed og ad
Omveie, at man kunde lade ham tilflyde en eller
anden Pengehjælp, som han da altid søgte at
gjengjælde, enten ved Tegninger og Pastelkridt,
eller ved at lære Børnene franske Ord og Sange.
Han boede i Ny-Vestergade, hvor der endnu
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vender en rød Muur ud til Gaden; bag denne
Muur indad til Gaarden var et Slags Værksted
med Skorsteen. Her levede han blandt sine
Potter og chemiske Apparater i en malerisk og
støvet Uorden, der ganske mindede om de neder
landske Genrebilleder af tilrøgede Laboratorier.
Her fandtes blandt andet Skrammel hans Palmcrine, et af ham selv opfundet Instrument, der
var hans Trøst i ensomme Timer. Det var en
Sammensætning af Contrabas og Orgel, spilledes
med Bue og traadtes med Pedaler. løvrigt var
det saa compendiøst indrettet, at det, adskilt i
flere Stykker, kunde tjene til Bord, Stol, Kuffert
og Hovedgjærde til hans Leie (Seng opdagede
man ikke i hans Bolig). Ved et Besøg, som min
Fader aflagde hos ham, og hvor jeg fik Lov at
følge med, tracterede han os med et Par af sine
egne Sange til Accompagnement af Palmerinen.
Det var yderst originalt og blev foredraget med
en Anstand og Alvor, der gjorde al Lattermildhed
tilskamme.
Hvad der bidrog til at fæste mig til denne
underlige Mand, og det endog med en ganske
særegen Taknemlighed, var den Omstændighed,
at da han fik at vide min Beslutning at reise til
Paris for at uddanne mig i min Kunst, og da
han indsaae de Farer og Fristelser, der i denne
By kan omgive en attenaarig Yngling, forfattede

19O

SKIZZE EFTER ERINDRING.

han i den Anledning en lille Novelle: »Lindor
dans l’ile des jouissances«, en Slags Télémaque,
hvori han meget humoristisk fremstillede sig selv
som en gammel Mentor, under Navnet Montgrivois. I denne Fortælling afslørede han meget
af det, der senere mødte paa min Vei i den
Labyrinth, hvor jeg var lykkelig ved at besidde
hans venlige og snilde Ledetraad.
Hans Farvepræparater havde sat ham i For
bindelse med vore berømteste Malere paa den
Tid; Eckersberg og Lund fournerede sig hos
ham, og navnlig var hans Gïiult og hans Kraplak
af fortrinlig Qualitet. Derved skaffede han sig en
tarvelig Fortjeneste, som han mindre anvendte til
Føde og Klæder, end til Fortsættelsen af sine chemiske og mekaniske Expérimenter. — Alderdoms
svaghed og daarlig Pleie kastede ham omsider paa
Sottesengen, hans Venner bleve knap underrettede
derom, førend han allerede laa paa sit Yderste. Jeg
var i Paris, da jeg erfarede hans Død gjennem en tilreisende Dansk: Secretair, Justitsraad Wiehe(Fader
til vore yndede Skuespillere). Han var iblandt dem,
der havde kjendt og plej et Palmer og havde af denne
modtaget som testamentarisk Gave Hemmeligheden
ved Tilberedelsen af hans fortrinlige »Kraplak«.
— Da Wiehe just var kommen til Frankrig for at
studere Porcelainsmaleriet paa Fabrikken Sèvres,
tilbyttede han sig endeel Anviisninger i Kunsten
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for hiin Opfindelse, og den berømte Robert gjorde
senere betydelige Forretninger med det Præparat,
der nu gaaer i Handelen under Navn af Laque
de Robert. Det gik med Palmer, som med flere
Andre: »Den Ene Arbeidet, den Anden Lønnen«.
Da jeg i 1829 kom tilbage til Hjemmet, var der
ikke mere Tale om den gamle Original; af
Pabnerinen og alle dens fantastiske Omgivelser
var der ikke Spor mere, og hvad der smertede
mig meest var, at Novellen »Lindor dans Pile des
jouissances* ikke var til at finde i mine Gjemmer,
men Mindet om min kjære Montgrivois skal ikke
udslettes af mit Hjerte. Næstefter min gud
frygtige Moders Formaninger, har hans Advarsler
støttet mig paa min Ungdomsbane.

EN STOR SKUESPILLER.
(BIOGRAPHISK SKIZZE.)

Det er ofte og med Vemod blevet gjentaget, at Scenens udøvende Kunst kun efterlader
svage, næsten ukjendelige Spor, og at dens
største Berømmelse neppe naaer ud over den
nærmeste Generation, der allerede med Tvivl og
adspredt Sind hører paa de Gamles Fortællinger
og medlidende vende Blikket mod de Erindrings
billeder, der stedse dunkiere fortone sig paa det
Forgangnes fjerne Horizont. Det maa derfor
ikke undre os, at medens Kunsthistorien op
bevarer en Hærskare af store Navne, der have
foreviget sig i deres efterladte Værker, blive de
meest udmærkede Skuespillere sigtede igjennem
et saa aabent Sold, at ofte kun en, højst to for
trinlige Størrelser af hvert Land, af hvert Aarhundrede, ja af en heel Tidsalder, overleveres til
Efterslægtens Anerkjendelse som Repræsentanter
for deres Kunst. Saaledes have vi f. Ex. fra
Roms classiske Periode blot en Roscius tilbage
13*
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af de Navne, der gjenløde med Bifaldsjubel fra
Marmortrinene i de prægtige Theatre, hvis Ruiner
den Rejsende studsende beundrer, og som delte
Hæder med Euripides og Sophokles, med Plautus
og Terents!
Shakespeares Fædreland har aabnet sit
Pantheon i Westminster-Abbediet for Garrick
og Mistress Siddons, og ved denne Apotheose
stemplet dette Kunstnerpar som værdigt til at
hvile indenfor de samme Hvælvinger, der
gjemme Støvet af Digterkongen og Storbrittaniens Souverainer! Disse tvende Navne overstraalede allerede i det forrige Aarhundrede Alt,
hvad den engelske Skueplads i sin frodigste
Blomstring havde at opvise, og saavel Brødrene
Kemblc, som Kean, Macready, Young og den hele
Række af ypperlige Skuespillerinder, der have
illustreret Coventgardens og Drurylanes Scener,
skulle efterhaanden forvandles til Taagestrimer,
medens hine funklende Stjerner ville bestaae. som
Exempler paa, hvad der i den dramatiske Kunst
kan opnaaes med Hensyn til Omfang og
Virkning.
Endskjøndt den danske Scene kan fremvise
Celebriteter, der hverken i Antal eller Betydning
staac tilbage for dem, der tilhøre Lande, hvis
Udstrækning og Tilgængelighed for Verdensry
langt overgaaer de Forhold, under hvilke vi her-
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hjemme røre os, er det alligevel tvivlsomt, til
trods for Biographernes ivrige Bestræbelser,
hvormange af vore dramatiske Berømtheder, der
ville kunne fremstilles til vore Børnebørns Hyl
dest, hvorimod det er notorisk, at skjøndt intet
synligt Mindesmærke betegner Ryges og Frydendahis Hvilesteder, vil disse Heroers Navne naae
til en fjern Eftertid og maaskee give de kom
mende Slægter et dunkelt, men ligefuldt stor
artet Begreb om Høidepunktet af den Kunst,
hvis Bannerførere de vare.
Næsten ethvert Land i Europa kan nævne
en eller anden comisk eller tragisk Coryphæ;
men med Undtagelse af det paa Skuespillere og
Dramaturger saa rige Tydskland, der fra en
nærmereliggende Fortid har en Schrøder og en
Devrient at rose sig af, tilhøre de Fleste den
seneste Theaterperiode. I Frankrig selv, hvor
Skuespillet udgjør en Deel af Folkelivet, og
hvor Alt frembyder Stof til Phraser og Declamation, fortrænger og afløser den ene Skare af
Theaterhelte og Heltinder den Anden; og om
man end paa Bibliothekernes støvede Hylder kan
finde en dramaturgisk Afhandling, som med
Roes omtaler en Baron, en Lekain, eller Actricer
som Clairon, Lecouvreur, Dumcsnil og Bauconrt,
ere disse Størrelser henveirede med Paryktidens
Pudder, og uagtet vor Tids Kunstelskere med
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en Art af Cultus bevare Erindringen om Mile
Mars og Rachel, er dog kun eet Navn gaaet i
Folket som Incarnationen af det franske Nationaltheater, og dette Navn er

Talma.
Naar man kj ender den Pietet, som de for
Letsindighed saa hyppigt og uretfærdigt be
skyldte Franskmænd nære for deres gamle tra
giske Forfattere, og man tillige veed, hvilke
Fordringer der stilles til denne Kunstart med
Hensyn til Stoffet, Enhederne og Stilen, vil man
kunne forstaae den Priis, de sætte paa et ener
gisk Udtryk for de ophøjede Følelser og storslaaede Lidenskaber, der gaae igjennem Corneilles,
Racines og Voliaires Sørgespil, thi det er ikke
nok, at Franskmanden i disses pompøse Tirader
med Stolthed beundrer Sprogets Kraft og Skjønhed og gjenfinder Idealet for den ridderlige Stræ
ben, der er hans Natur ejendommelig, men han
troer fuldt og fast, at Nationen skylder hine
classiske Exempler af Oldtidens Helteliv en stor
Deel af det Opsving, der lige indtil vore Dage
har fremavlet saa mange Underværker af Tapper
hed og ædel Opoffrelse. Man kan derfor tænke
sig det uskateerlige Værd, en saadan Fremstillings
evne som Talmas maatte besidde for et Publi
cum, der i ham mødtes Ansigt til Ansigt med
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de mythiske og historiske Figurer, som fra Skoleaarene havde foresvævet dets Phantasi, og nu
i den meest fuldendte Form traadte lyslevende
frem, som udsprungne af Homer, Livius og
Plutark, af den staalklædte Middelalder, ja af
selve »Kongernes Bog«!
Idet Forfatteren til dette Mindeblad tilfreds
stiller en dybtfølt Trang ved i nogenlunde Ud
førlighed at levere en Characteristik af denne
mærkelige Kunstner, hvis Løbebane han deels
ved personlig Betragtning, deels ved mundtlige
Meddelelser af Samtidige har fulgt med Beundring
og Kjærlighed, veed han ikke ret, om han skal
beklage eller glæde sig over, at der blandt de
94 Hefter af Mirecourts »Contemporains», intet
Bidrag findes til Talmas Levnetsbeskrivelse, end
sige saadanne anekdotiske Træk, der muligen
kunde udfylde de Huller, som af Mangel paa for
nøden Underretning maatte findes i denne biographiske Skizze. Vi ville derfor i Korthed be
nytte de Materialier, der af mundtlig Tradition
og enkelte spredte Optegnelser forefindes om
denne store Skuespiller, og senere meddele vore
personlige Indtryk. Født i Paris den 13. Januar
1763 og Søn af en agtet Læge, fulgte François
Joseph Talma som Dreng med sine Forældre til
London, hvor Faderen practiserede i flere Aar
og bestemte ham for det medicinske Studium;
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men tidlig inspireret ved Garricks Mesterspil og
ved Læsningen af Shakespeares Værker, fulgte
han et uimodstaaeligt Kald til Scenen, og da
han var det engelske Sprog mægtig, modtog
han allerede i sit syttende Aar Opfordringer til
at prove sit Talent paa Londons Theatre. Da
hans Forældre netop paa samme Tid vendte til
bage til Frankrig, var Loddet kastet, der be
stemte, at Talma skulde tilhøre sit Fædreland.
I Aaret 1780 indtraadte han i den nysoprettede Skole for Déclamation og gjorde sig
strax bemærket ved sin originale Opfattelse af
Orestes Rolle i Racines Iphigenia, som senere
blev et af Giandspunkterne i hans Repertoire.
Hvor og hvorledes han tilbragte de syv Læreog Vandreaar, der laae imellem hans Ankomst
til Paris og hans Optræden paa Theatre fran
çaise , har Forfatteren til denne Skizze ingen
Kundskab om, men at de i Lighed med andre
Kunstneres maa have været rige paa Arbejde,
Prøvelser og Gjenvordigheder, tør man ansee for
afgjort; endelig, i 1787, debuterede han og betraadte med det samme en Bane, der frembød
en uafbrudt Række af glimrende Triumpher,
baade for ham, der saae sine Bestræbelser kro
nede med Held, og for Kunsten, der i ham
fandt en værdig og højtbegavet Repræsentant.
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At Revolutionen, som kort derefter udbrød
med Voldsomhed, har maattet være en storm
fuld Periode for det franske Nationaltheater, sees
deraf, at Talma for en Stund i Forening med
nogle Kammerater blev nødsaget til for egen
Regning at overtage dets Bestyrelse; og at
Repertoiret har optaget en Deel Tendens-Dra
maer mærkes af det stormende Bifald, Talma
høstede som Charles IX i Chéniers Bartholomæusnat. Men hvad der interessantest be
tegner denne Periode af hans Liv, er hans in
time Bekjendtskab med en ung Artilleri-Officeer,
der navnlig i Tidsrummet mellem Totiions Beleiring og den i^de Vendémiaire (1795) var en
jævnlig Gjæst i hans Forældres Huus, og ved
den talentfulde Skuespillers Protection erholdt fri
Entré i Théâtre français.
Da efterhaanden
Geniet, Lykken og en uransagelig Styrelse
hævede Bonaparte til Førsteconsul, og Napoleon
til Keiser og Verdensbehersker, glemte den
store Mand ikke sin Ungdomsven; han var be
standig hans ivrige Beundrer, overøste ham med
rige Gaver, kaldte ham ofte til sig, baade paa
Slottet og i Felten, for at underholde sig med
ham, ja, man paastaaer, stundom for at studere
Maaden at fremtræde paa som Imperator og
bære den guldbræmmede Purpurkaabe ! Napoleon
erklærede høit og lydeligt, at Talma var »une
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des gloires de la patrie«, men vovede alligevel
ikke at decorere ham med Æreslegionskorset!
Aarhundredets største Feltherre, Europas
mægtigste Monark, følte sig kuet og betvunget
af den samme Fordom, der under Ludvig den
Fjortendes og Mme de Maintenons Regimente næg
tede Molière at blive begravet i Christenjord!
Selv efter Kæmpens Fald, da hans Efterfølgere
søgte at udslette ethvert Spor af hans trykkende
Storhed, blev Usurpatorens forhadte Navn be
nyttet som en Autoritet, hvergang Decorationer
uddeltes iflæng til alle Classer af Samfundet og
til Kunstnere af alle Fag, med Undtagelse af de
sceniske. Det sædvanlige Omqvæd var da:
■»Napoléon n’a pas mime ose décorer son ami
Talma!«
Denne Sætning blev derfor slaaet fast som
et Princip, fra hvilket der vitterligt kun er skeet
tvende Afvigelser, den ene for Balletdandseren
Simon, der indtrængende var bleven anbefalet
af Nationalgardens Chef, Marechal Lobau (Mouton), formedelst udviist Bravour ved Bestormelsen
af Barricaderne under Émeuterne i Juni 1832;
den anden, ganske nylig, for den aftraadte Skue
spiller Samson, dog kun i Betragtning af hans
Fortjenester som Lærer i Declamation.
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Hvor de personlige Anskuelser gjøre sig
gjældende og Beskrivelsen træder ind paa Memoi
rernes Omraade, kan det ikke undgaaes, at
Jeget maa gribe Fortællingens Traad; jeg vil
derfor søge at skildre den mindre gunstige Stem
ning, der i vore literaire og artistiske Kredse
herskede i Aarene 1820 og de nærmest følgende
med Hensyn til Alt, hvad der var fransk. Den
tydske Æsthetik, i hvis Spidse Lessing, Schlegel
og Tieck stode, udrustede med Nationalhadets
hele Bitterhed, havde i den Grad paavirket hele
Norden, at vi Danske, endog ubeseet, forkastede
og fordømte som Svulst og huul Pathos Alt,
hvad der ikke umiddelbart lod sig overføre i
vort Sprog og i vore Sæder. Overalt, hvor Maniererthed og Overdrivelse traadte os imøde,
maatte det ubetinget være fransk, og da vi paa
vor Scene saae Operasangeren Siboni optræde
som Titus med sin colossale Figur, sine storslaaede Bevægelser, plastiske Stillinger og mang
foldige Kast med den folderige Toga, raabtes
fra alle Kanter: »Saaledes maa vistnok Tal mas
Fremstillinger see ud!«
Hvor forundret blev jeg derfor ikke ved
min Ankomst til Paris, ved, istedetfor den
Kæmpeskikkelse, jeg havde forestillet mig efter
Talmas Billede som Nero, at finde en Mand af
Middelhøide, hvis ædle Ansigtstræk udtrykte
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den fuldkomneste Ro, med et blidt, fordringsfrit
Væsen, der i det daglige Liv ikke havde mere
af den feirede Skuespiller, end for Ex. vor elske
lige Thorvaldsen! Min Fader og jeg bleve af
Baptiste 1' ainé præsenterede for ham, netop efter
en Concurs-Examen, der havde fundet Sted
paa Conservatoriets lille Theater (ved høilys Dag
og i civile Klæder). Han var yderst venlig, ud
spurgte os meget om Danmark og om Skuespil
kunstens Tilstand i Norden, samt ønskede at er
fare min Faders Mening om de Fragmenter af
Molière og Corneille, der vare bievne reciterede af
Eleverne. Høfligheden bød naturligvis at give
tilfredsstillende Svar, og Sandheden kunde ogsaa
følges med Hensyn til Præstationerne i Comedien; men hvad den tragiske Fremstilling angik,
kunde de Prøver, vi her fik at see, ingenlunde
modificere mine tidligere Anskuelser, thi alle
den bombastiske Declamations Udvæxter fandtes
sammenhobede i denne Skole, hvor det syntes,
som om alt var tilskaaret efter en og den samme
Patron, og kun varierede i Forhold til den større
eller mindre Affect, hvortil den Spillende formaaede at skrue sig op.
Dog var der blandt disse Aspiranter flere,
som ved Organ og Udvortes maatte ansees for
særdeles begavede, og som, naar de fik udraset,
lovede noget mere end almindeligt; navnlig var
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der et ungt, vildtbrusende Menneske, der hed
Beauvallet, som senere gjennem Provindsen og
Boulevarden omsider havnede i Théâtre français,
hvor han nu er en værdig og adstadig Skue
spiller i ældre Roller. En ung Pige, ved Navn
Duménil, hvis senere Skjæbne er mig ubekjendt,
henrev ved den Styrke og Lidenskab, hvormed
hun udslyngede Julia's Forbandelser over Horace,
der i Kampen for sit Fædreland havde fældet
Curiace^ hendes Elsker. Da hun af den forsam
lede Jury blev indkaldt, traadte hun ligbleg hen
til Prosceniet, og da den første Pris blev hende
tilkjendt med den sædvanlige Høitidelighed og
under Publicums levende Acclamation, segnede
hun afmægtig om paa Gulvet.
Den paafølgende Aften gik vi i Théâtre
français, hvor Tilstrømningen var overordentlig.
Det var intet nyt Stykke, der lokkede Folk der
hen, ei heller nogen Debutant, der skulde be
dømmes, men at Talma spillede Nero i Racines
Britannicus, var nok for Pariserne, og ligesaa
nødvendigt at see for de Fremmede, som Vendomesøilen og Billedgalleriet i Louvre. Uagtet
jeg først i en modnere Alder har lært rigtig at
paaskjønne det dybere, saavel i Skuespilkunsten
som i Musikken, var jeg allerede dengang thcatervant nok til øieblikkelig at bemærke, hvad
senere Erfaringer tilfulde have godtgjort, nemlig
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at paa ethvert Sted, hvor der i Tragedien frem
træder et originalt og genialt Talent, staaer det
saa godt som isoleret midt imellem en heel
Gruppe af mere eller mindre dygtige og skole
rette Routinister. Hos alle dem, der omgave
Talina, fandt jeg den samme høitravende Methode, hvorpaa jeg Dagen iforvejen havde seet
ungdommelige Prøver, men da han selv traadte
ind paa Scenen, var det som om en ny Verden
aabenbaredes for de i andægtig Begeistring hensjunkne Tilskuere; alle hans Bevægelser vare
identiske med Forestillingen om Neros Charac
ter, hans Stillinger vare naturlige, usøgte og
dog fuldkommen antike, hans Gestus af ringe
Omfang og synlig uberegnede, hvorimod han
ved Hjælp af sit malmfulde Organ nuancerede
sin Diction med et saadant Mesterskab, at hver
Replik blev et levende Maleri, og dertil sparede
dets fulde Styrke til de Momenter, hvor Tiger
naturen bryder frem af det purpurklædte Uhyre!
— kort sagt, man glemte Theatret, de Med
spillende, ja Talina selv, for at følge til Rom
med den Tyran, — der sank i Døden med det
Udraab: »Hvilken stor Skuespiller taber ikke
Verden i mig!«
Først mange Aar efter, at jeg havde mod
taget dette uudslettelige Indtryk, kunde jeg gjøre
mig Rede for Aarsagen til den store Forskjellig-
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hed imellem Talmas og hans Collegers Spillemaade og troer ikke at feile, naar jeg tilskriver
den hans tidligere Berørelse med den engelske
Scene. Det skyldtes fornemmelig hans Paavirkning, at Ducis dristede sig til — i en tillempet
Omarbeidelse at udgive nogle Sørgespil af den
Shakespeare, der af Voltaire og hans Echo
Laharpe var stemplet som Barbar, og hans
Kæmpeværker som Dramaet i dets raaeste Barn
dom! Hamlet, frembaaret paa Scenen af Talma,
gjorde stormende Lykke til stor Forargelse for
den ensidige Classicisme og til liden Opbyggelse
for Tilhængerne af den brittiske Romantisme, thi
ligesom vi Danske ikke kunne faae de stærke
Udtryk af menneskelige Affecter, der yttre sig
baade paa de engelske og franske Scener (og
som alle ere udsprungne af et ved politiske
Storme dybt bevæget Folkeliv) til at stemme
med vore ædruelige Begreber om tragisk Pathos,
saaledes maatte det næsten ansees for umuligt
at bringe Shakespeares brede Penselstrøg, dri
stige Compositioner og dybtgaaende Psychologi
ind i den snevre Ramme, som den franske Tra
gedies hæmmende Regler levner til Digternes
Raadighed.
Heldigere var derimod Lebrun med sin
versificerede Bearbejdelse af Schillers Marie
Stuart, der paa hin Tid havde hele Nyhedens
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Friskhed. Jeg har mange Aar senere beundret
Rachel og Ristori i Titelrollen, men dennegang
var det Leicester, fremstillet af Talma, der
væsentlig fængslede Interessen. Den fra hans
antike Repertoire saa høist forskjellige Character,
som han forstod at give denne, ved sit Udvortes
saa ridderlige, men under vanskelige Forhold
saa vankelmodige Hofmand, var mærkværdig,
saavel ved Costumets samvittighedsfulde Correcthed, som ved hans Diction, der under de meest
spændende Situationer vedligeholdt Conversationstonen, lige indtil den sidste Scene, hvor han,
efter at Maria er gaaet til Skafottet, lades alene
med sin Sjælemarter og synker bevidstløs ned
ved den dumpe Lyd af Dødshugget.
Endnu en Rolle af en ligesaa eiendommelig
som høideclamatorisk Beskaffenhed havde jeg
ved denne min første Reise Leilighed til at see
Tabna udføre. Det var Ypperstepræsten Jojada
i Racines bibelske Drama Athalie. Denne med
Chor, Optog og en pragtfuld Tempeldecoration
udstyrede Tragedie blev paany indstuderet og
givet paa Operatheatret i Anledning af Her
tugen af Bordeauxs (nu Greven af Chambords)
Fødsel. Den rørende Historie om en forfulgt
Kongeslægts sidste Ætling, der frelses ved Jehovas umiddelbare Beskyttelse, havde en særlig
Betydning for Bourbonernc. der saae en uformodet

EN STOR SKUESPILLER.

209

Opblomstren i Møde ved den Arving, som
Enken efter den nylig myrdede Hertug af Berry
skjænkede Frankrigs ældgamle Dynasti.
Hentydningen blev dog ikke ens opfattet af
alle, thi de underkuede, men endnu stedse i
Stilhed haabende Bonapartister saae i den unge
Joas kun den niaarige Konge af Rom, der
rigtignok ikke gjemtes i Jerusalems Helligdom,
men paa Hofborgen i Wien. Om Talma deelte
denne Betragtningsmaade, tør jeg ikke med
Sikkerhed paastaae, skjøndt hans Sympathier
vare bekjendte nok, men sin Rolle udførte han
med en Værdighed og religiøs Begeistring, der
ganske syntes at tilhøre det gamle Testamente,
og hans Spil henrev i lige høi Grad baade Jø
der og Christne, baade de ivrige Royalister og
dem, der med Vemod skuede tilbage til Keiser
tidens svundne Hædersdage.
Talma, allerede dengang i en fremrykket
Alder, stod som et Mindesmærke fra hiin glim
rende Periode, og hans tidligere Forhold til
Fangen paa St. Helena gjorde ham i Manges
Øine til en historisk Personlighed. Ligesom
Rafaël Sanzio, om hvem Vassari fortæller, at
han var omgiven af et heelt Hof af Disciple og
Beundrere, saaledes modtog Talma i sit Paaklædningsværelse den talrige Skare af Kunst
elskere, der efter Udførelsen af hans Mester14
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roller kappedes om at bringe ham deres Hyldest.
Hans Landsted i Briiwno, hvor hans elskvær
dige Hustru (født Vanhove), i sin Tid en yndet
Skuespillerinde, gjorde Honneurs, var en Samlings
plads for literaire og politiske Notabiliteter, og
den splendide Fest, som han gav i sit Hotel i
rue de Latour d'Auvergne til Ære for den
engelske Tragiker John Kemble, staaer optegnet
blandt Datidens mærkeligste Begivenheder i det
parisiske Salonliv.
At saamegen Lykke og Hæder maatte
hæve den store Kunstner høit over Theaterstandens sædvanlige Smaaligheder, er ganske
naturligt, men at han, midt iblandt al den For
gudelse, som han var Gjenstand for, bevarede
sit jevne, beskedne Væsen og altid med Velvillie kom sine underordnede Kunstfæller imøde,
gjør hans Hjerte og Forstand den største Ære;
dog kunde det ikke feile, at netop denne straalende Glorie jo maatte fremkalde en, skjøndt
lidet udbredt, dog bitter og haardnakket Opposi
tion, og for denne viste Talma sig mere end
tilbørlig ømfindtlig og svag. Feuilletonisten
Geoffroy forfulgte ham i Journal des debats
med en saa vrangvillig og nedsættende Critik,
at Talma, der ansaae sit Renommé for alvorlig
truet, tabte Taalmodigheden og ude af sig selv
opsøgte Recensenten i hans Gitterloge, ned-
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tordnede sin Vrede over ham og vilde være
gaaet til Haandgribeligheder, dersom ikke besin
dige Venner havde lagt sig derimellem. Alt,
hvad han vandt ved dette tragicomiske Optrin,
var en vittig Parodi paa Orestes, pidsket af
Eumeniderne, som Geoffroy gav tilbedste i sit
næste Nummer. Flere Aar efter dette Sammen
stød fremviste en af Smudsliteraturens værste
Fribyttere for sine Clienter den Lænestol, hvori
Talma havde siddet ved et Besøg, hvor det gjaldt
paa en honnet Maade at binde Munden paa
Hr. Gjennemrakker (alias Charles Maurice)! Hvad
kunde der da egentlig udsættes paa denne i sit
Fag saa fuldendte Kunstner? Var det maaskee
den samme Følelse, der bragte hiin Athenienser
til at ønske den retfærdige Aristides landsforviist?
Det skete her, som paa ethvert Sted, hvor to
forskjellige Retninger, det være sig i Kunst som
i Politik, staae imod hinanden. Enten maatte
Tahnas Fremstillingsmaade være den ene rig
tige, og alle de andres berøvede sund dramatisk
og psychologisk Sands, eller han selv være en
formastelig Billedstorm er, hvis Stræben gik ud
paa at ødelægge den Skole og de Principer,
der vare byggede paa et heelt Aarhundredes
Traditioner.
Den velbekjendte gamle Misundelse, der
finder en stille Glæde i at betragte Talentet fra
14’
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Vrangsiden og at holde Middelmaadigheden under
Armene, fandt virkelig paa at opstille en
temmelig svulstig Declamator, ved Navn Lafond,
som Medbeiler til Talmas Berømmelse, og det
samme Phænomen viste sig i Paris, som paa
flere andre Steder, at den opstyltede Maneer
havde sine ivrige Tilhængere hver Gang Talen
var om Tragedien, hvorimod endogsaa Lafond
spillede med Forstand og Naturlighed i den
høiere Comedie (som f. Ex. i Molières Misan
thrope).
Men fandtes der da Ingen med tilstrække
ligt aabent Blik til at forsøge en Efterligning af
det store Forbillede? Jo tilvisse; men netop fordi
han var uopnaaelig, faldt disse Forsøg mere
eller mindre uheldigt ud. Ligier f. Ex. copierede
ham slavisk saavel i Constumering som i Gang
og Holdning; han brugte de samme korte Ge
stus, udstrakte Haanden paa samme Maade, som
naar Talma vilde male sine Tankebilleder paa
en fjerntliggende Baggrund, bragte hele Legemet
i Vibration ved at dirre med den venstre Hæl,
ja han havde i sit Organ flere Toner tilfælles
med Talma, men Geniet, Aanden fattedes, og
man modtog ikke et eneste Indtryk, der lignede
dem, som den store Tragiker efterlod. I de tre
Aar, der laae imellem min første Reise og mit
kortvarige Ophold i Paris, besøgte flere af vore
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danske Skuespillere Théâtre français og kom
Alle henrykte tilbage, efter at have seet Talma ;
men naar den Ene forsøgte at gjengive hans
Diction og Mimik som Regulus, blev Resultatet
ligesaa keitet og latterligt, som naar den Anden
troede at kunne skjænke sine Venner et levende
Billede af Mlle. Mars og Leontine Faye. Sagen
er simpelthen denne, at det virkelig Store ikke
kan efterlignes, neppe nok beskrives, men for
vrænges kun ved Efterabclse.
Jeg maa imidlertid begrændse mig i For
tællingen om de Nydelser, som Talmas uforligne
lige Talent forskaffede mig i de tvende sidste
Aar af hans lysende Theaterbane, samt om den
Paavirkning min Opfattelse af scenisk Kunst
har modtaget deraf. Min berømte Lærer Festris
sagde til sine Elever, hvergang de trængte til
mimisk Inspiration: »Allez donc voir Talma!«
og det gjorde vi saa ofte Ledigheden tilbød sig.
Jeg saae ham gjentagne Gange som Manlius
Capitolinus^ som Jacques Molay i -»Les templiers«og som Leonidas i en ny Tragedie, der gjorde
Epoke ved Sammentræffet med Nygrækernes
Frihedskamp. Othello gav han i venetiansk
Riddercostume og med nøddebrun Ansigtsfarve,
istedetfor, som paa de fleste Theatre, at frem
stille ham i Skikkelse af en Morian i Mameluk
dragt eller som en Negerfyrste fra Guldkysten.
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Hans sidste fortræffelige Creation var Carl VI,
den sindssvagc Konge af Frankrig, for hvem
Spillekortene siges at være opfundne; men for
ikke at slutte Rækken af disse uforglemmelige
Præstationer med denne i al sin Mesterlighed
sørgelige Figur, vil jeg nævne de to Stykker,
hvis Opførelse jeg overværede sammen med min
Ven og Landsmand, Instructeur Nielsen, der
dengang som feiret Gjæst paa den tydske Scene
just ikke sværmede for fransk Skuespilkunst i
det Hele. Det første var: Jouys historiske
Drama Sulla, hvori Talma spillede Titelrollen,
og ved en ganske ubetydelig Tillempning af sin
Frisure kom til at ligne Napoleon i en saa paa
faldende Grad, at det ængstelige Politi lod ind
lede en grundig Undersøgelse af Mynter og
Antiker for at erfare, om dette Contrafei var
correct og berettiget; den faldt ud til Theatrets
Fordeel, og hele Paris strømmede til for at be
undre Ligheden og lægge sine Sympathier for
Dagen. At Stykket var beregnet paa bestemte
Hentydninger, kunde ikke miskjendes, saameget
mindre som Sullas Frasigelse af Dictatorværdigheden og hans Venskab for Roscius tydeligt
alluderede til bekjendte Forhold; nok, Talma
var ogsaa her Characterens og Handlingens Mand,
og vor letbevægelige Nielsen, der, trods sin da
værende Tydskhed, var en fanatisk Bonapartist,
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udgjød Begejstringens Taarer og svoer paa, at
han ikke vilde hvile, førend han havde gjort
Talmas personlige Bekjendtskab, hvilket ogsaa
blev ham til megen Glæde under hans korte
Ophold i Paris.
Det andet Stykke var Casimir Delavignes
»TEcole des vieillards«. Tahna spillede den
tresindstyveaarige Danville, der nylig har ægtet
en ung og deilig Pige, og nu som Ægtemand
er glad og forelsket. Det var tilfældigvis Talmas
første egentlige Lystspilrolle, første Gang han
spillede ligeoverfor den ham jævnbyrdige Mile.
Mars, og endelig, tiltrods for hans egne hvide
Haar, der heri prydede hans smukke Hoved, den
eneste Elskerrolle, man havde seet ham udføre.
Det var med den mest levende Deeltagelse, at
man i hans beaandede Fremstilling fulgte den
gamle Ægtemands Overgange fra den høieste
huslige Lyksalighed til Skinsygens nagende Qvaler, og med inderlig Tilfredshed, at man saae
Conflikten opløses til Fordeel for dette, hvad
Alderen angik, saa slet assorterede Ægtepar.
Denne Rolle interesserede Nielsen om muligt i
endnu høiere Grad end Sulla og har senere afspeilet sig i flere af hans elskværdige »péres
nobles«.
Endskjøndt mere end fem og tredive Aar
ligge imellem Talmas Død og den Tale, der for
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Altrets Fod lød over Nielsens Baare, og som
forherligede det Kald, hvortil han havde offret
sine herlige Evner, erindrer jeg, som om det
var igaar, de Aftener i Theatre français, da Par
terret med ængstelig Spænding forlangte Under
retning fra Prosceniet om Talmas Sundhedstil
stand. En Hjertesygdom (anévrisme) som havde
udviklet sig hos ham ved de hyppige Ophidselser
til Affecter, der egentlig vare hans blide Gemyt
fremmede, blev hans Helsot, og det var for
Pariserne, som om en elsket Fyrste havde ligget
for Døden. Erkebiskoppen, Monseigneur Du
Quèlen, fandt sig foranlediget til i egen Person
at tilbyde ham Religionens Trøst og paa samme
Tid give ham Ledighed til at afsværge den Vild
farelse, der havde ført ham ind paa en Bane,
som den catholske Kirke fordømmer som Veien
til Fortabelse ! Men den Bitterhed, der i saa
mange Aar havde ulmet i Skuespillerens Bryst
ved at se sin hellige Stræben saaledes mistydet,
lod ham betragte Præsternes Bistand som hans
Sjælefred aldeles uvedkommende; han sendte
den høiærværdige Prælat sin ærbødige Taksigelse
og udbad sig Tilladelse til at gjøre ham sin Op
vartning, saasnart han havde gjenvundet Hel
bredet.
Den i/deOctober 1826 forkyndte en Contraplacat med sort Rand, at Theatre français havde
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mistet sit Hædersmedlem, og efter fransk Skik
fandt hans Begravelse Sted 36 Timer efter hans
Død. Man maa have været Vidne til en popu
lair Personligheds Ligtog gjennem Parises Gader
for at kunne gjøre sig en Forestilling om den
Samklang af Følelser, der ved en saadan Ledig
hed kan yttre sig hos Franskmændene. Den
oppositionnelle Deputerede, General Foy, blev
bogstavelig baaret paa Hænderne af mere end
15,000 sortklædte Medborgere i den høitideligste
Stemning og under en Stilhed, der blot nu og
da afbrødes af det sagte: »Chapeaux bas!« et
Vink, der af den beskuende Mængde fulgtes med
militairisk Præcision. Denne Pietetshandling blev
som en politisk Demonstration meget ilde op
taget af den daværende Regjering; en ministeriel
Forordning forbød for Fremtiden al Bæren af
Liig, og flere sørgelige Skandaler forvoldtes ved
Gendarmeriets Indskriden imod Overtrædelserne
af dette Forbud. Talmas med Blomster og
Laurbærkrandse bedækkede Kiste blev altsaa
sat paa en Ligvogn og kjørt fra hans Bopæl
langsmed Boulevarderne igjennem et Spalier af
Hundredetusinder, som vilde bringe deres Ynd
ling den sidste Hilsen. Toget gik til Kirkegaarden y>Pére Lachåise«. Veiret var fuldkommen
sommerligt, og det uoverskuelige Følge, hvoraf
neppe Halvdelen naaede Begravelsespladsen,
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havde ordnet sig i Compagnier, det Forreste
dannet af Collegerne fra Theatre français, af
dramatiske Forfattere og det franske Academi
in corpore; en Mængde høitstaaende Militaire
(de Fleste af Keiserdømmets Veteraner) og hele
Colonner af Civile i Sørgeklæder fulgte med
blottede Hoveder. Alle Pariser-Theatre med
Directeurerne i Spidsen mødte sectionsviis (jeg
befandt mig blandt den store Operas Personale),
men det mærkeligste Corps var Musikernes, hvor
Datidens største Celebriteter syntes at have sat
hinanden Stævne, for maaskee aldrig meer at
mødes samlede.
(Af Componister bemærkedes Berton, Cherubini, Kreutzer, Boyeldieu, Auber, Herold. Spontini, Paér, Rossini, Meyerbeer, Halevy og Caraffa. Af Virtuoser: Pianisterne Kalkbrenner.
Herz og Pixis\ Flautisteme Tulou og Guillou
og Violinisterne Baillot. Lafont og Habencke
m. fl.).
Intet Skuespil gaves den Dags Aften, alle
Theatre vare lukkede, men til Gjengjæld ogsaa
alle Kirker, og ingen Gravklokke blandede sin
hule Klang i Sørgemarschens højtidelige Toner!
Den store Tragiker skulde i Lighed med den
udødelige Molière nedsænkes i Jordens Skjød
uden de hellige Tilsagn, der for enhver Christen
indvier Støvet til Opstandelsen.
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Den samme Lafond, der i sin Tid var bleven
opstillet som Talmas Rival, og som nu følte, at
han ikke engang var kaldet til at blive hans
Efterfølger, tolkede i et declamatorisk Foredrag
Kunstfællernes Sorg og taareqvalte Farvel; men
Philosophen Villemain udtalte i de aandelige
Interessers Navn gyldne og prophetiske Ord ved
den Grav, hvori nu den store Skuespillers Navn,
indgravet i Marmor, staar blandt Frankrigs
Hædersminder.

Efterskrift

Oprigtig Sorg herskede i Talmas Hjem,
hvor kort efter hans Død hans Theatergarderobe blev udstillet til Skue og solgt til fabel
agtige Priser, for som Kunstreliquier at spredes
over hele Europa i private Samlinger; men dy
best føltes Savnet i Melpomenes Tempel, hvor
der vel et Øieblik vaktes nyt Liv ved Rachels
Optræden, men hvor der efter hendes Bortgang
føltes en endnu større Tomhed. Tragedien, der
efter det antagne Begreb betyder det Høieste
af dramatisk Fremstilling, har nu næsten overalt
maattet vige Pladsen for det mere Hverdagslige,
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der kan nydes uden Anstrængelse af Tanke og
Følelse, og hvori Døgnets Celebriteter med
større Lethed kunne bevæge sig. Lad det være
sagt uden nogensomhelst personlig Hentydning,
men den Masse af berømte Navne, der ligesom
Stjerneskud fremstraale, lyse og forsvinde paa
det sceniske Firmament, beviser til Overflod, at
af alle Videnskaber, Kunster og Haandværk,
gives der kun meget faa, hvori man med saa
ringe Anstrængelse som i det reciterende Skue
spil kan opnaae en vis Grad af Middelmaadighed,
ja endog Bifald og Yndest, men paa samme Tid
intet, hvori det er vanskeligere at erhverve og
hævde Udmærkelse og Storhed.

DEN 10. MARTS 1826.

En Dag, der gjorde Epoke i mit Ungdoms

liv og blev afgjørende for hele min Fremtid!
Hvad skete da paa hiin mærkværdige Dag?
Jeg bestod en vanskelig Examen. — Hvori?
I Dands. — Hvor? — Paa Academie royale de
musique i den store Operas Ballet-Foyer, foran
en Jury af ni Medlemmer, hvoraf de Fem hørte
til Choréographiens Notabiliteter, samt omringet
af en Skare nysgjerrige, tildeels velvillige
Kammerater.
Hvad fordredes der ved en saadan Examen,
og hvad skulde den føre til ? i. Alle ydre
Betingelser for at optræde som Solodandsende,
og en correkt Udførelse af tvende Pas, tilhørende
det gangbare Repertoire. — 2. Æren at debutere
paa Europas ypperste lyriske Scene, for derfra
at medbringe et Renommée og Fordring paa
gode Engagements, enten i Udlandet eller ved
de større Theatre i Frankrig. (NB. naar ikke
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Operaens Direction forbeholdt sig Debutantens
Tjeneste for et eller to Aar.)
Min Stilling til denne, for mig saa vigtige
Sag var følgende:
Allerede i Aaret 1820 fulgte jeg min Fader
til Paris, hvor vi opholdt os i sex Maaneder, og
jeg fik Ledighed til at beundre det høie Stand
punkt, Balletten indtog, baade med Hensyn til
Composition under Mestre, som Gardel og Miion,
som til udførende Talenter, som Albert, Paul.
Mile Bigottini o. fl. Jeg havde endnu ikke fyldt
mit femtende Aar, var lille af Væxt og blev
betragtet næsten som et Barn, men var alligevel
skarpsindig nok til at indsee, at min Faders
Methode, skjøndt smagfuld og regelret, var noget
forældet og for stillestaaende til at kunne føre
mig til det Maal, som jeg nu, ved at have seet
det bedste Nye, higede efter.
Den synlige Decadence, som den danske
Ballet mere og mere gik imøde, bestyrkede mig
i det Forsæt, saasnart jeg nogenlunde havde
naaet den voxne Alder, at søge min videre Ud
dannelse i Paris. Min Fader havde altid tænkt
sig mit Talent complet udviklet herhjemme, for
senere at gjøre Epoke i Udlandet, men denne
Plan kunde let føre mig langt ud i det uvisse
Fjerne, og jeg erholdt tilsidt min Faders Til
ladelse til at ansøge Kong Frederik den Sjette
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om et Aars Permission med Bibeholdelse af min
lille Gage (400 Rdl.). Mine øvrige Reisepenge
(500 Rdl.) vare .sammensparede af mine Informa
tioner, og med denne Sum i Lommen begav jeg
mig den 27. April 1824 — altsaa neppe nitten
Aar gammel — alene ud i den vide Verden, men
opflammet af sand Kjærlighed til min Kunst og
Lyst til at vinde Berømmelse ad den Vei, For
synet havde anviist mig. Jeg landede den 10.
Mai midt i Brændpunktet af den franske Hoved
stads letsindigste Samfund. Dog, næstefter de gode
Formaninger og Advarsler, som mine kjære
Forældre havde givet mig med paa Veicn,
afholdtes jeg fra Ungdommens Udskeielser, decls
ved min brændende Ambition, der stillede mig
det Maal for Øie, hvortil jeg, ligesom hine Old
tidens Fægtere, skulde løbe kæmpende for at
naae den attraaede Krands, deels ved en lille
ungdommelig Roman fra Hjemmet, der ligesom
Fætter Charles’ ikke skulde blive til Alvor . . .
nok, jeg mødte i Paris med Anbefalinger til de
Venner, vi havde erhvervet os ved vort første Op
hold, og faa Dage efter min Ankomst var jeg
installeret som betalende Elev paa den berømte
Vestris’ Perfections-Skole.
Overalt mødte jeg
den største Gjæstfrihed; jegerholdt strax fri Entre
i Operaens Stalles d'orchcstre, hvor jeg hver
Aften kunde træfte sammen med Folk som Carl
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og Horace Vernet, Scribe, Auber, Casimir og
Germain Delavigne, Jouy, Etienne o. fl. andre af
Datidens Celebriteter, der ikke ansaae sig for
store til at underholde sig med den unge Frem
mede, hvis Navn de ikke engang spurgte efter;
men, hvad der i høi Grad gjorde mig Opholdet
behageligt, var mit Logi hos nogle fortræffelige
Savoyardfolk, der pleiede mig og hyggede om
mig, som om jeg kunde have været deres Søn;
de ansaae mig for deres Lykkebarn paa Grund af
den stigende Velstand, der fulgte deres Bedrift i
de sex Aar, jeg levede under deres Tag.
Jeg tog altsaa med Alvor fat paa de Øvelser,
der, uagtet de fornemmelig gaae ud paa technisk
Færdighed, dog forsaavidt kunne kaldes Studier,
som de udfordre Eftertanke og Skjønhedssands.
Væsentlige Mangler, navnlig af Sikkerhed, maatte
afhjælpes; men det Arbeide gik hverken let eller
hurtigt, og i min utaalmodige Higen fordoblede
og tredoblede jeg mine Øvelser, saavel paa som
udenfor Skolen, saa jeg bragte det op til 6 å 7 Timer
dagligt Arbeide. Mine Bestræbelser syntes ogsaa
at skulle krones med Held, og allerede i Sommeren
1825 imødesaae jeg den Debut, der forhaabentlig
skulde skjænke mig et Navn og Adkomst til en
hæderlig Plads ved det danske Theater — men
ak! en ondartet Gigtfeber, vistnok foranlediget
ved overdrevent Arbeide i den hede Sommertid,
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kastede mig paa Sygeleiet, hvorfra jeg ved en
duelig Læges Hjælp og ved Anvendelsen af en
Diæt, der lignede den strengeste Faste, efter
fjorten Dages Forløb reiste mig som et
levende Skelet, med knækket Mod og skuffede
Forhaabninger!
Da kom min Faders gamle Ven og Ung
domskammerat Nwelon og hentede mig ud til
sit Landsted i Normandiet, hvor jeg i fem Uger
blev saa mageløst pleiet, at jeg vendte tilbage til
Paris med et Embonpoint, der atter maatte
arbeides ned, inden jeg igjen kunde tage fat,
hvor jeg slap.
Et Aar var imidlertid gaaet tabt for mig, og
jeg maatte søge Forlængelse af min Permission for
om muligt at gjenerobre det tabte Terrain.
Et Trøstens Ord mødte mig nu, et Ordsprog,
der i den elskværdige Madame Gardeis Mund klang
som en Englerøst, hvis Toner jeg aldrig skal glemme:
»C'est reculer pour mieux sauter*.
Det blev for mig en lykkelig Sandhed;
Vinteren gik, og mine Fremskridt overraskede
Alle. Vestris anmeldte mig for Directionen som
en haabefuld Elev, der ønskede at »passer un
examen de délmts*. Det varede en Stund inden
Svaret indløb, og denne Mellemtid benyttede jeg
til at indøve Pirouetter hos en forhenværende Solodandser, Baptiste Petit, der var Svoger til den
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navnkundige Dandse-Virtuos, Louis Dupont, som,
cfterat have trukket sig tilbage med en betydelig
Formue, for Øieblikket var Meddirecteur for
Operatheatret i Wien. Denne vakre Mand op
muntrede mig til at debutere; men i det Tilfælde,
at jeg ikke skulde have Held med min Examen,
tilbød han mig 6000 francs for det første Prøveaar, fri Reise og fortsat Veiledning. Et saadant
Rygstød maatte naturligviis styrke min Selvtillid,
og jeg gik modig Begivenhederne imøde. Jeg
modtog endelig et Brev fra Operachefen, Mr.
Duplantys, med Examenstilsigelse til Onsdag
den 10. Marts, hvori stilledes som Betingelse,
at jeg havde at præsentere mig i stramme Knæ
benklæder og Silkestrømper, da den Skik, at bære
lange, vide Beenklæder, altfor ofte havde skuffet
Vedkommende med Hensyn til Debutantens Skab
ning, og derfor herefter maatte bortfalde. Dette
Paabud blev ikke til min Skade, thi den forsamlede
Jurys Opmærksomhed henlededes strax, og med
synligt Velbehag, paa mine velformede Been.
Den høitidelige Dag oprandt, og jeg skam
mer mig ikke ved at tilstaae, at jeg i en varm
og inderlig Bøn anbefalede mig til den algode
Gud, der saa miskundelig havde raadet over min
Skjæbne fra min tidligste Barndom af, og hvis
Aand hviler over Alt i Alle, skjøndt Gjerninger
og Tjenester ere forskjellige. — Allerede paa

DEN 10. MARTS 1826.

229

Morgenstunden iførte jeg mig den befalede Dragt
(samt min broderede Confirmations-Skjorte) og af
ventede den vigtige Time, fantaserende paa min
Violin. — Vestris lod mig gjøre adskillige Exercitier for at sætte mig i Aande, og han undrede sig
over, at jeg ikke, som de Fleste i min Stilling,
følte mig ængstelig og benauet; han selv var
langtfra rolig, og hans Hjerte bankede for sin
unge Elev.
Foyeren fyldtes med Skuelystne, og Juryen
indtog med Alvor sine Pladser. Vi vare trende
Examinander: en Mile Bernardin, præsenteret af
den »illustre« Albert, udførte den første Pas, assi
steret af sin Lærer; derpaa kom jeg frem i den
yndede, men vanskelige »Pas du jugement de
Paris*, der begynder med en serieux Solo
(Adagio) for Cavaleren. Denne præsterede jeg
med en Ro og et Held, der forbausede Alle, og
da mine Damer: Noblet og Anatole, traadte til,
var jeg som hjemme i Dandsen og leverede den
ene brillante Solo efter den anden. Vestris rejste
sig stolt og henrykt, og min Succes var ikke et
Øieblik tvivlsom.
Endnu en Dands af Mile
Bernardin, og saa sluttede jeg med den bekjendte
Bravourpas af »Nina«, assisteret af Damerne
Devarcnnes og Montessu', det var et reent Lege
værk for mig, og saavel de glade Ansigter som de
ureglementerede Bifaldsklap sagde mig tydeligt,
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at min Seir var fuldstændig.
Stakkels Mile
Bernardin var ikke saa heldig; hun blev henviist
til sex Maaneders fortsat Studium, efter hvilken
Tid hun kunde fremstille sig til en ny Examen.
(Mærkelig nok, da hun, et Par Aar senere, opnaaede at debutere, fik hendes Lærer, Albert,
der skulde assistere hende i en pas de trois, et
pludseligt Tilfælde i Læggen et Par Minutter
inden de skulde frem paa Scenen, og jeg maatte
paa staaende Fod tage hans Plads.)
Ligesom Examen var forbi, fik Balletmester
Gardel det Hverv at betyde mig Directionens
Villie at fastholde mig i to Aar, som Betingelse
for min attraaede Optræden; dog skulde jeg —
undtagelsesviis — nyde en højere Gage end den,
der i Almindelighed tilstedes Debutanter. Samme
Eftermiddag modtog jeg følgende officielle Med
delelse:
Le jury, devant lequel vous avez été examiné, a rendu justice a runanimité å
votre talent et å vos dispositions etc.

Her havde jeg Valget imellem: at bryde
mine Forpligtelser til Kjøbenhavns Theater, og at
komme hjem med uforrettet Sag, staae ved Siden
af Funck og Larcher. eller som 2iaarig Dirigent
for et daarligt Balletcorps at blotte min Umoden
hed. — Jeg var saa heldig at træffe det ene
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rigtige. Jeg debuterede med afgjort Held, tilbød
som Erstatning for min Udeblivelse at tilbage
betale de to Aars oppebaarne Gage og lovede,
at naar jeg i Tiden havde opnaaet den fornødne
Modenhed, skulde det være mig en Glæde at
oftre Fødelandet mine bedste Kræfter.
Min Udeblivelse blev betragtet som en troløs
Desertion! Men fire Aars stadig Medvirken blandt
de Ypperste i Faget berigede mig med grundige
Kundskaber, og da jeg i 1829 som Gjæst optraadte paa den danske Scene, indsaae man det
fornuftige i min Fremgangsmaade, og Aaret der
efter erholdt jeg den Ansættelse, hvori jeg kun
med enkelte Afbrydelser har virket indtil den
Dag idag-
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K^unde man ved et eller andet Tryllemiddel
tilbagemane den Aand, der besjælede det hele
danske Folk under Begivenhederne i Aarene
1848, 49 og 50, vilde vort elskede, haardtprøvede
Fædreland, skjøndt det ikke længer er kaldet
til glimrende Krigsbedrifter, dog i Fred og Enig
hed kunne nyde de Goder, hvormed Forsynet i
saa rigeligt Maal har velsignet det, baade i
aandelig og materiel Henseende.
Mellemtiden fra dengang til nu har iskjænket
os mere end een bitter Kalk, og vor politiske
Horizont baade nær og fjern ligger mørk og
taaget for vort Fremsyn; hvormeget hellere ville
vi Gamle, der have oplevet hine mærkværdige
Aar, ikke dvæle ved et Tidspunkt, hvor en plud
selig Rystelse gav Nationen et Opsving og vakte
ikke blot en usædvanlig Kraft og Begeistring, men
paa samme Tid som Oprør og 'Tvedragt gik
igjennem en stor Deel af Europa og spredte sin
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giftige Aande til de fordum saa loyale og tro
faste Hertugdømmer, samledes de Danske som
en eneste Familie omkring sin Konge og sin
Fane og udviklede Dyder, der, saavel i Borger
samfundet, som paa Valpladsen, vilde have gjort
Romerfolket under Oldtidens skjønneste Periode
den største Ære.
Hvem af os Ældre har ikke fra hine bevæ
gede Dage en Legende at fortælle, og om den
endog skulde forekomme den yngre Slægt roman
tisk, maaske endog udfordrende og bebreidende,
ville vi alligevel ikke trættes ved at gjenkalde
saa dyrebare Minder for dens Betragtning; thi
enten man færdedes i Slagets Tummel eller i
Kredse af deeltagende Medborgere, enten man
pleiede de Saarede eller samlede Bidrag til Hjælp
for de Faldnes Efterladte, mødte man overalt
den mest opoffrende Fædrelandskærlighed. Alle
smaalige Partihensyn tilsidesattes.
Haan og
Skumleri forstummede, ja selv Forbrydelserne
vare standsede*). I 2. Deel af »Mit Theaterliv«
har jeg blandt mine dyrebareste Erindringer op
tegnet de forskjellige Stemninger under Krigen
og omstændelig skildret de opløftende Følelser
af Glæde og berettiget Stolthed, hvormed Trop•) Man eftersee Fængselsberetningerne og Politiprotokollerne
fra den Tid.
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perne bleve hilsede efter Fredericias glimrende
Vaabendaad, samt de patriotiske Fester, ved hvis
Anordning jeg havde den Lykke at kunne med
virke. Det blodige, men afgjørende Istedslag var
vundet, og Slesvig indtil Ejderen besat af vor
seirrige Armee; dog forhindrede Danmarks For
hold til det tydske Forbund Forfølgelsen af den
slagne Fjende indover den holstenske Grændse.
— Oprørshæren kunde saaledes i altfor god Ro
samle Kræfter til fornyede Angreb, og den for
sine svulstige Proclamationer berømte General
Willisen syntes at have lovet sine retirerende
Batailloner en fyldestgjørende Revanche ved Ind
tagelsen af Frederiksstad. — Det var i Efteraaret
1850, at min Svoger blev kaldet til St. Michaels
tydske Menighed i Byen Slesvig, og da Krigsluen
lod til at ville blusse op, heftigere end nogen
sinde, vilde min Søster, der var bleven tilbage
paa Fredensborg, ikke lade sin Mand alene
midt i den mulige Forvirring. Jeg ledsagede
hende derfor derover, og vi ankom til Sønderborg
netop paa samme Tid, da Efterretningen indløb om
Bombardementet og Stormen paa Frederiksstad.
I den deilige Flensborgfjord vajede Dannebroge fra vore Krigs- og Transportskibe; men
uden at opholde os længere i denne Stad, end til
vi fik Befordring, fore vi afsted til Slesvig, hvor
vi ankom temmelig silde om Aftenen. Efterat
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have udført mit Hverv som Ledsager og broder.
lig Beskytter, tog jeg Logi i det Esselbachske
Hotel og traf der en talrig Forsamling af danske
Officerer, der indbød mig til det festlige Gilde,
der holdtes i Anledning af den saa tappert
afslaaede Storm paa Frederiksstad. Den herskende
Stemning kan nærmest characteriseres ved en
stadig Vexlen af krigerisk Begeistring og sprud
lende Lune, og blandt disse brave Militaire, der
alle havde gaaet Ildprøven igjennem, og hvoraf
Flere i senere, ikke mindre ærefulde, men
desværre haabløse Kampe skulde bløde for
Fædrelandets retfærdige Sag, udmærkede sig
Ritmester Wiirtzen (den Samme, der ved Husby
i Spidsen for sin Escadron tilbageerobrede de
Kanoner, der vare faldne i Preussernes Hænder)
ved en Humor, der svævede imellem Holberg og
Shakespeare. Morsomt var det at høre denne
Kæmpeskikkelse blive tiltalt med »Mein Kind«
af den vevre Værtinde, Mme Esselbach, der vilde
have kunnet gjengive et Billede af den ægte
franske »Vivandiere«, dersom hun ikke havde
spillet den samme Rolle baade for Fjender og
V enner.
Efter en urolig Nattesøvn, idelig afbrudt
af Sang, Lattersalver og Bægerklang, vandrede
jeg i den tidlige Morgenstund ud for at besee
Byen, Gottorp Slot og de Steder, der Paaskedagen
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1848 vare bievne forsvarede Fod for Fod mod
den fremtrængende Overmagt; men en uimodstaaelig Lyst drev mig henimod de Egne, hvor
den sidste Kamp havde staaet, og da samme
Attraa næredes af tvende Gaardejere fra Jylland,
fik vi gjennem Gendarmeriets Chef, Politilieutenant
Leerbeek, en af de requirerede Vogne, der førte os
vesterpaa til Husum, hvor Capitain Glassing for
synede os med Passeertegn til Skuepladsen for de
sidste Optrin af det Drama, som den første sles
vigske Krig opførte, til uvisnelig Hæder for de
danske Vaaben.
Vi naaede Frederiksstad henad Eftermiddagen
og forbausedes ved paa Vejen derhen, over de
lave Marskegne, at see Qvæget i Hundredeviis
græsse fredeligt saa nær ved Krigens Bulder og
det frygtelige Bombardement, der havde varet i
flere Uger og lagt en stor Deel af Staden i Aske.
Overalt sporedes Ødelæggelsens Vederstygge
lighed; Gader og Torve, Haver og Esplanader
laae opfyldte af tildeels sønderbrudte Meubler og
Huusgeraad, og det hele Terrain var oversaaet
med Granatstumper. Mange Indvaanere havde
bygget sig Skure og opslaaet Telte til midler
tidigt Ly, medens Andre paa svært belæssede
Vogne vare flyttede mod Nord; thi ikke langt
borte, paa de sydlige Diger, kunde man endnu

240

ERINDRINGER FRA EN

øjne de fjendtlige Forposter, og bagved dem
Masterne paa de bombarderende Fartøjer.
Vi bleve paa den meest forekommende
Maade modtagne af Pladsmajoren, Captain Chri
stiani; ledsaget af ham og Captain Grüner fore
tog vi en Ronde omkring de Steder, hvor
Kampen faa Dage forud havde været allerheftigst.
Vi kunde ikke andet end undres over de forholdsviis svage Fæstningsværker, tilligemed det lidet
talrige Artilleri, der havde kunnet modstaae og
tilbagevise Fjendens rasende Stormangreb; men
fremfor Alt bleve vi forbausede over den vel
signede Ro, der efter saa haard en Dyst herskede
iblandt Besætningen; thi paa vore brave Jensers
Physiognomi fandtes ikke det ringeste Spor af
FZxaltation; de trak paa Vagt med samme Orden
og lavede deres Mad med samme muntre Sind,
som om det kunde have været hjemme i Kjø
benhavns Garnison. Trindt omkring saaes splint
rede Pallisader og Træstammer. Værst var det
gaaet til paa den saakaldte Møllebastion, hvor
der var kæmpet Mand mod Mand i vildt Haandgemæng, og hvor Graven var fyldt med dræbte
fjenders Lig; næst derefter havde Anfaldet
været voldsomst paa Chausseen, over hvilken var
opkastet en Art Barricade eller Kanon-Placement,
hvis velrettede Kardætskild havde fejet de
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fremstormende Colonner væk, som Avner for
Vinden.
Bag Byens Hovedkirke var friske Grave for
de Faldne, og inde i den havde en heel Bataillon
faaet anviist Quarteer. — Vi nøde en tarvelig
Vesperkost hos Borgermesteren, der, enten det nu
var for Alvor eller tvungen ved Omstændighederne,
anstillede sig i høieste Grad loyal og, vistnok
med fuld Føie, flere Gange sukkende udbrød:
»Ach, hätten wir nur unsere guten alten Zeiten
wieder zurück!« Der var virkelig ogsaa endeel
Nød og Elendighed tilstede, og det var i Sandhed
rørende at erfare, hvorledes vore vakre Officerer
ingen Opoffrelse skyede for at komme de
betrængte Indvaanere tilhjelp.
Alle vare enige i at fremhæve Helgesens
spartanske Mod og seige Udholdenhed; men det
maatte alligevel forekomme os underligt, at den
samme Commandant, der havde høstet saa stor
Berømmelse for Fæstningens heltemodige Forsvar,
i sin Rapport kun løseligt havde berørt, ja til
deels fortiet den overordentlige Conduite og ube
tvingelige Tapperhed, der blandt det øvrige
Officercorps havde udmærket Captainerne Stjernholm og Moltke ved Artilleriet og Captain
Kyhh der paa Møllebastionen i Spidsen for sit
Compagni havde udholdt det haardeste Angreb.
Sandelig, deres Navne fortjene at optegnes og
16
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deres Daad skal ikke glemmes af taknemmelige
landsmænd !
Vi forlode denne mindeværdige Kampplads,
opfyldte af Beundring og med et uudsletteligt
Indtryk af Tilstande, som vi hidtil kun havde
kjendt igjennem historiske Beretninger.
Paa Tilbagereisen fik vi en lille Fornemmelse
af de vestlige Vindes Barskhed; vi kom gjennemblæste og gjennemblødte til vort Natteqvarteer i
Husum, hvorfra vi den paafølgende Morgen
begave os til Slesvig. Her gjorde jeg min Op
vartning hos Seirherren fra Isted, Overgeneralen
v. Krogh, der synlig bevæget modtog den Hyl
dest, jeg af mit inderste Hjerte bragte ham;
derpaa aflagde jeg et Besøg hos General de
Meza, med hvem jeg efter Sædvane førte Conversationen paa Fransk, et Sprog, som han talte
til en vis Fuldkommenhed. Denne mærkelige
Personlighed, om hvis Særheder er talt og
skrevet adskilligt, havde Vinteren forud gjennemgaaet en livsfarlig Operation og haabede dengang
neppe at kunne deeltage i det forestaaende
tredie Felttog. Da jeg besøgte ham en Dag
under hans Reconvalesens, beklagede han
meget, ikke at kunne modtage den ham tilbudte
Commando, men tilføiede paa Fransk; »Peut-être
viendrai-je y assister en-amateur«, og dette kri
gerske Liebhaveri skulde netop blive til kraftig
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Indgriben, og væsentlig bidrage til Slagets hel
dige Udfald, efterat den ridderlige Schleppegrell
havde fundet Heltedøden
Jeg fandt vor tappre General ved Pianofortet,
i færd med at nedskrive nogle nye, af ham selv
componerede Romancer; han modtog mig med
sædvanlig Venlighed, men da jeg fortalte ham, at
jeg samme Morgen havde været ude ved det
historisk mærkværdige Dannevirke, og med Be
gejstring udtalte min Beundring over de nye
Fæstnings-Anlæg med den udstrakte Forsvars
linie og de snildt anbragte Udfaldsporte mod
den nøgne Kropperhede, hvor alle Hegn vare
bortryddede og alle Grøfter udjævnede, — tog
han Kaartet frem og viste mig, hvor vanskeligt,
for ikke at sige umuligt, det vilde være (imod en
større fjendtlig Styrke) at holde og hævde en
Stilling, hvis Udstrækning fra Mysunde til Frede
riksstad indtager over ni danske Miil — ƒ Hvor
forunderligt, at han, der saa bestemt udtalte
denne sin Overbeviisning, alligevel tretten Aar
senere overtog en Commando, hvis Resultater
voldte det danske Folk og alle Danmarks Venner
en saa smertelig Skuffelse!
Imidlertid deelte han tilfulde min Henrykkelse
over vore tappre og ufortrødne Landsoldater.
Han havde lært dem at kjende paa Marschen, i
Leiren og i Slagets Hede; jeg derimod paa
16*
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Smertenslejet i Lazaretherne, hvor jeg havde be
undret og været opbygget af den Taalmodighed,
ja man kunde kalde det noble Anstand, hvormed
de bare de haardeste Lidelser. Snart skulde jeg
lære at paaskjønne andre, ikke mindre agtværdige
Egenskaber hos dem, nemlig den yndige Beske
denhed, hvormed de ved Hjemkomsten modtog
den Hyldest, der fra Hovedstadens Befolkning
jublede dem imøde som Fædrelandets værdige
Sønner.

OM SKANDINAVISMEN.

Da jeg i »Mit Theaterliv og Erindringer«
(2den Deel) beskrev det nordiske Studentermøde
i Kjøbenhavn 1845, havde jeg ledsaget min
Fremstilling med nogle Bemærkninger om Ønske
ligheden af en eventuel skandinavisk Union; men
disse bleve af min Ven Høedt. der godhedsfuldt besørgede Revisionen af min Bog, tilraadct
udstrøgne som overflødige, unyttige, ja ligefrem
skadelige for min egen og Bogens Popularitet.
Han havde igrunden Ret, thi en Kunstner, navnlig
en Theatermand, skal leve af og med alle Partier,
uden at støde Nogen af dem for Hovedet, og alt,
hvad han kan vinde ved at sætte Fornuft imod
Enkeltes Begeistring, er at gjelde for en nær
synet og sneverhjertet Spidsborger, ja maaskee
endog for en Fjende af Fædreland, Frihed og
Udvikling.
Overhovedet, hvad formaaer vel
Raisonnements eller selv fuldendte Kjendsgjerninger imod det doctrinaire Rechtkaberei! Jeg
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besluttede derfor at gjemme disse Betragtninger
til en beleiligere Tid — denne kommer maaskee
aldrig! — men skulde man efter min Død finde
disse Blade sammenflettede med mine øvrige
Memoirer, ville de tjene til Vidnesbyrd om, at
mine Tanker ikke altid have svævet i Phanta
siens og Illusionernes Rige, men at mit haardt
betrængte Fødelands Skjæbne har ligget mig
paa Hjerte.
For at betegne mit Standpunkt til Skandina
vismen, maa jeg anføre, at min Moder var svensk
af Fødsel, og min Fader knyttet med Taknemlig
hedens Baand til Sverrig, hvor han i ti lykkelige
Aar havde fungeret under en Theaterbestyrelse,
der tjente den milde og kunstelskende Gustav
den Tredie; min Barndom er saa at sige opammet med svenske Viser og Fortællinger om
den Giands, der omgav det stockholmske Liv i
Belbnanns glade Periode. Forsynets Styrelse
skjænkede mig en trofast Hustru fra Skaanes
Kyster; Frithiofs Saga var vor ungdommelige
Kjærligheds første Tolk, og med hendes Haand
vandt jeg levende Sympathier og hjertelig Deeltagelse blandt Vennerne hinsidan Sundet. Jeg
lærte Landet og Folket at kjende ved gjentagne
Reiser og længere Ophold saavel i Hovedstaden,
som i Provindserne; jeg studerede Sproget og
opnaaede en vis Færdighed saavel i Stiil, som i
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Udtale; endelig havde jeg den Ære, som Intendant for den kongelige svenske Scene, i tre Aar
at øve en Indflydelse paa Theatrets kunstneriske
Tilstand, om hvis Betydning jeg har modtaget
Vidnesbyrd, ikke blot af et skjønsomt Publikum
og et hengivent Personale, men ved den Ud
mærkelse, hvormed jeg efter min Functionstid
blev benaadet af H. M. Kong Carl den Fem
tende.
Jeg har et aabent Øie og Hjerte for alt,
hvad der er godt, skjønt og ædelt hos den
svenske Nation; jeg sværmer for Landets herlige
Natur; jeg læser med Begeistring dets glimrende
Krigshistorie, ja endog uden Bitterhed de Heltegjerninger, der gaae ud over »Danskarne«; jeg
bekæmper overalt, hvor jeg kan, de National
fordomme, der endnu ikke ere udryddede blandt
I-'olket, knap nok i de meest dannede Classer;
jeg føler mig ubehagelig berørt ved Hentydninger
til fordums Fjendskab, og mit høieste Ønske er
at see Fred, Venskab, Samdrægtighed og en
fælles gavnlig Stræben, saavel mod ideelle som
materielle Formaal, herske imellem Danmark og
Sverrig {Norge indtager en særegen Stilling
i det nordiske Trekløver); men det er min
paa indtrængende Iagttagelser grundede og ved lang
Erfaring erhvervede Overbevisning, at en Union,
af hvilkensomhelst Art eller Form den være vil,
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er uforenelig med de respective Landes Interes
ser, besværlig for Sverrig, farlig for Norge, og
tilintetgjørende for Danmark.
En Paastand som denne fordrer at støttes
ved Grunde og Beviser, og jeg vil beflitte mig
paa at give disse saa klare og indlysende, som
Emnet kan taale det.

Hvor smukt tager Skandinavismen sig ikke
ud langt borte fra Hjemmet, naar Danske,
Norske og Svenske mødes, og saavel Sprogenes,
som Physiognomiernes Slægtskab forene dem i
selskabelig Omgang og i venligt Samfund! Hvor
herligt smelter da ikke det danske Lune, den
norske Diærvhed og den svenske Ridderaand
sammen i Harmonier, der sædvanlig beherskes
af Svenskernes fuldtonende Sange!
Ogsaa naar indenfor Landenes Grændser
Gjæstfriheden aabner sine Haller til Fester eller
venlig Modtagelse af Reisende, hvad enten
de komme i Skarer eller enkeltviis, seer man
kun glade Ansigter, hører man kun beskedne og
opmuntrende Ord; og uagtet Enhver bestræber
sig for at vise sig fra den fordeelagtigste Side,
nedsætter man gjerne sit Eget, blot for at frem-
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hæve Vennernes Fortrin; kort sagt, Væggene
behænges med Guirlander, Flag, Vimpler og
smigrende Emblemer, Champagnen knalder,
Punschen strømmer, Fostbroderskab sværges ved
Glassenes Klang, Hurraraabene gjenlyde til begeistrede Taler, og hilset med Sang og viftende
Tørklæder reiser man hjem med Indtrykket af,
at Svensk, Norsk og Dansk fra nu af ere eet!
Men ligesaalidt som vor Natur bestandig
kan vise sig i sommervarm Solbelysning, kunne
Nationerne altid gaae i Høitidsdragt, og det maa
derfor ikke antages hverken for Falskhed eller
Ustadighed, at Stemningen til dagligt Brug ikke
er den samme, som ved festlige Lejligheder, og
at der med Følelsen, ligesaalidt som med Mad
og Drikke, kan holdes Gjæstebud hele Aaret
igjennem. Vi ere i Virkeligheden meget forskjellige, ikke blot i Sæder og Skikke, Bohave,
Levemaade og Erhvervsgrene, men i Samfunds
forhold og politiske Institutioner, i videnskabelig
Udvikling og æsthetisk Retning, ja endog i
Characterer, Begreber og Udtryksmaade; men i
to Ting ere vi omtrent af eens Beskaffenhed, og
det er: 11 i vor nationale Egenkjærlighed, der med
Haanden paa Hjertet siger os, at vi staae øverst
i Trecordiet\ 2) ere vi Børn af et Sagaland, opfødte med en Historie, hvoraf vi hverken kunne
udslette Ulykker eller Bedrifter, og hvor vi, med
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den bedste Villie til at glemme det Forbigangne,
ved hvert Skridt mødes med vore Naboer paa
et Terrain, hvor gjensidig Vold og Uret have
betegnet Fædrenes Fodspor i Strømme af Blod
og præget sig i Folkebevidstheden paa en Maade,
der, takket være den nyere Tids Oplysning, ikke
længere bør kaldes Nationalhad, men dog har
levnet en Braad af Ømfindtlighed, saavel hos
Almuen som hos de høiere Stænder, der blot
behøver et eneste uoverlagt Ord for at frem
bringe et spændt Forhold og udarte til formeligt
Brud.
Omendskjøndt vi ere historisk ligegyldige
og politisk letsindige nok til at kalde det gamle
Skaane: '»den svenske Kyst«, idet vi glemme eller
rettere ignorere, at Bynavne, Kirker, Herregaarde
og utallige Mindesmærker hidrøre fra den danske
Tid, og at Almuesproget, tiltrods for en med
Vold gjennemført Forsvenskning (nok saa haard
som Slesvigs Fortydskning), dog endnu er en
dansk Dialekt, føle vi endnu det friske Saar
efter Norges Fraskillelse, og det kan ikke glæde
os at læse om de Fester, der højtideligholde
Aarsdagen for dets ufrivillige Forening med
Stuerrig \ ei heller at see vort hellige Dannebrog,
gjennemflettet med det blaae Hjerteblad og med
Unionsimcrket i det ene Hjørne. Med Smerte
see vi det Fællessprog, som Tvillingrigets største
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Aander havde begrundet og smykket, lidt efter
lidt fjerne sig fra os for at hente gamle og nye
Ord hiinsides Kjolen; vi unde af Hjertet Norge
den Selvstændighed, hvoraf det med Rette er
saa stolt, men vi skamme os paa samme Tid
over, at dets egentlige Opkomst og Velstand
stammer fra den Dag, da vort Broderbaand blev
sønderrevet.
Endnu ere de sande Sympathier kun befæstede
imellem Mand og Mand, forsaavidt de gjensidig have lært at agte og elske hinanden,
men imellem Nation og Nation er Kløften des
værre baade bred og dyb; vel er der endnu fra
gammel Tid en større Tilknyttelse imellem
Norsk og Dansk, end f. Ex. imellem Norsk og
Svensk, men fire hundrede Aars Forening med
Danmark har maattet gjøre Norge deelagtig i
mange af vore Feilgreb, hvilke alle regnes os til
Onde af det unge Norges Patrioter og forbittre
Erindringen om vor Samvirken.
Danmarks
Ulykker og den Uret, dette Land har maattet
lide, have tilvisse vakt almindelig Deeltagelse
saavel i Sverrig som i Norge, men her er Følel
sen og Politiken kommen i aabenbar Strid med
hinanden, og det blødende Danmark følte sig paa
eengang ydmyget ved Naboens Medlidenhed,
skuffet og krænket ved hans Uvirksomhed.
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Men lad os slaae en Streg over det For
gangne og blot fæste Blikket paa Betingelserne
for en eventuel fremtidig Union. Man kan jo
ikke tænke sig en saadan, uden som ledet af
Inclination eller af fælles Interesser.
Vi ville altsaa forudsætte, at Unionen sluttedes
som et kjærligt Broderskab, og for at elske og
agte hinanden oprigtigt og med Haab om Ven
skabets Varighed, maa man først lære at kjende
og forstaae hinanden.
Dette Punkt ere vi endnu meget langt fra.
Da vi alle Tre ligesom Solsikken vende Ansigtet
mod Dagens Herre, der lyser i Syd, kjende vore
skandinaviske Broderfolk meget mere til os, end
vi til dem, og dog see de os kun paa Vrang
siden, medens vi have langt bedre Kundskab
om Spanien og Portugal, ja om Indien og Japan,
end om S verrig og Norge. Det vilde blive alt
for vidtløftigt at opvise alle de Fordomme og
urigtige Begreber om Nabofolkenes Egenskaber
og Character, der have rodfæstet sig i de
respective Lande; saa villig man end er til at
anerkjende de gode Sider, som man tilfældigviis
opdager, gives der Punkter, som den danske Ironi.
den norske Ømfindtlighed og den svenske Senti
mentalitet opfatter aldeles forkert. — Et Par
Exempler kunne tjene til Oplysning herom.
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De Danske beskylde Nordmændene for
Praleri og Hovmod, fordi deres Udtryksmaade er
stærkere og naivere, ligesom overhovedet deres
hele Væsen og Character er skarpere ud
præget.
Naar vi tale om, at vi have tabt Norge,
troer Nordmanden, at vi Danske have betragtet
ham som os undergiven!
Vi ansee de Norske for udelukkende ind
tagne i deres eget: men lær at kjende deres
indbyrdes Critik, og man vil erfare at de, ligesom
vi, nødig ville see deres Svagheder blottede af
Fremmede, og med en vis Ret harmes over, at
vi ignorere altfor mange af deres Fortrin.
Der gives Folk i Danmark, der paastaae,
at Nordmændene have lært Alt af os, og til
Gjengjæld findes der nu en heel Sekt i Norge,
der vil, at vi for Fremtiden skulle gaae i Skole
deroppe!
Hvad Norske og Svenske i det Hele mene
om hverandre, kan neppe med Sikkerhed anføres
her, dog er der vistnok endeel Vildfarelser paa
begge Sider.
Her i Danmark er man meget tilbøielig til
at ansee Svenskernes forekommende og hjertelige
Væsen for tom Høflighed, ja næsten for Hykleri,
hvorimod man i Sverrig i Danskens Tilbage
holdenhed troer at skjelne »en Ræv bag Øret«..
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Blandt os forekommer Svenskernes mere
poetiske Sind og lyriske Sving at grændse til
Sødhed og Affectation, medens vor mere ædrue
lige Betragtningsmaade synes i Svenskernes Øine
at nærme sig Ligegyldighed og Kulde, paa
samme Tid som de ofte misforstaae vor Spøg
og ikke fatte vore saakaldte Vittigheder.
Svenskerne ansee i Almindelighed de Danske
for daarlige Soldater, og den danske Matros lader
haant om de svenske Søfolk.
Svenskerne misunde Danmark Rigdomme
og Fortrin, som vi ere langtfra at besidde, og vi
have neppe nogen Anelse om alt det dygtige
og ypperlige, der findes i Sverrig, der af sine
Beboere altid kaldes »Et fattigt Land«., tiltrods
for dets store Hjælpekilder og for den Pragtsyge
og Ødselhed, der hersker i flere Samfundsclasser.
Endelig have baade den danske Politik og den
danske Nationalcharacter i Sverrig et Ry for
Snuhed, for ikke at sige Trædskhed, der vistnok
er høist ufortjent.

En meget stor Vildfarelse, der paa den
senere Tid er bleven mere og mere udbredt,
baade paa Vers og i Prosa, er, at vi igrunden
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tale eet Sprog, hvilket Oehlenschläger lader
Tordenskjold nævne som »Mol og Dur af samme
Tonart«, og som en begeistret Reisende fandt
saa eenslydende, at han af en heel Prædiken i
Leksands Kirke i Dalarne kun bemærkede to
Ord, der ikke vare complet danske!
Vistnok er Norsk og Dansk saa nærbeslægtede, at man vilde gjøre sig til Nar ved at ud
arbejde Oversættelser eller føie det paagjældende
Tungemaal til Massen af sine linguistiske Kund
skaber; altsaa naar engang Evangeliet forkyndes
eller Constitutionen oplæses paa det nylavede
Landsmaal, bliver det tidsnok for os Danske at
studere Norsk som et fremmed Sprog.
Med det Svenske forholder det sig derimod
heelt anderledes. Det er ganske vist fra Old
tiden af udsprunget af den samme Rod som de
tvende andre Tungemaal, men har i Aarhundredernes Løb deels beholdt og optaget en stor
Mængde af Ord, der nu ere os fuldkommen
fremmede, deels vendt op og ned paa Betyd
ningen af hele Rækker Udtryk og Benævnelser,
som vi have tilfælles, og endelig skabt en Gramma
tik, der er ligesaa afvigende fra vor, som den
tydske.
Jeg troer ikke at træde Sandheden for nær,
naar jeg paastaaer, at en Dansk lettere vil kunne
lære at tale og skrive correkt Tydsk, Fransk eller
17

258

OM SKANDINAVISMEN.

Engelsk, end netop Svensk, ikke at tale om at
vor æsthetiske Retning er høist forskjellig, saavelsom Betingelserne for stilistisk Færdighed.
I den almindelige daglige Tale gives der
ved hvert Skridt Anledning til de latterligste
Misforstaaelser, og dersom Studenten fra Lund
kan følge med os, saa er det fordi han sammen
ligner vort Sprog med den skaanske Bondedialekt,
medens den Uppldnning, der ikke har gjort et
særskilt Studium af det Danske, seer paa os
med store Øine, lytter opmærksom til Klangen i
vor Røst og svarer »Ja så!« med en Mine, der
tydelig vidner om, at han ikke har forstaaet et
eneste Ord!
Men ogsaa for dem af begge Nationer, der
med Iver og Lyst have sat sig ind i Landenes
Literatur (hvilket hos vore Naboer finder Sted i
en langt større Udstrækning end hos os), er der
Udtryk og Vendinger, der, navnlig i Alt, hvad
der skal være høit og alvorligt, spiller stærkt
over, hos den Ene i det løjerlige og plumpe,
hos den Anden i det affecteerte og svulstige,
og som Smagen paa begge Sider oprøres ved.
Vi mødes egentlig kun paa det comiske Omraade,
og ligesom Bellman kjendes og synges i Dan
mark, dyrkes Holberg i S verrig; men fordi man
har lært sig nogle Phraser fra det forrige Aarhundrede, er man dog i literair, og navnlig i
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sproglig Henseende ikke kommen hinanden syn
derlig nærmere, og medens vi Danske aldrig
rigtig kunne blive fortrolige med den for vort
Øre saa bølgende og syngende høisvenske Accent,
troer Svensken at have tilegnet sig den danske
Udtale, naar han jamrer og snøvler hver anden
Stavelse.

Førend vi omtale de Interesser, der mulig
kunne berøres af en eventuel Union mellem de
tre nordiske Riger, ville vi med oprigtigt Sind
efterforske, hvor det egentlig er, at man sværmer
for den skandinaviske Idee med Hensyn til dens
politiske Udvikling; hvem der fornemmelig er
begeistret for den; hvad der forstaaes ved en
saadan, og hvorledes man mener, at den skulde
kunne blive til Virkelighed.
Vi kunne med Sikkerhed paastaa, at der i
Norge ikke føles nogen Trang til en forandret
politisk Stilling, og mindst til en endnu mere
combineret Union, hvis Forviklinger Ingen er
istand til at beregne. Vel findes der endnu fra
ældre Tider mange Sympathier for Danmark,
hvortil det saavel ved Slægtskabsbaand, som ved
sin hele intellectuelle Udvikling er knyttet paa
17’
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mange Maader; det er heller ikke utænkeligt, at
en Opposition i Fællesanliggender kunde slutte
sig til den danske Side og tynge Vægtskaalen
ned til Skuffelse og Tab for Sverrig, men Nordmændene ere ikke blinde for de Fordele, som
Forbindelsen med et i geographisk-politisk Hen
seende velarronderet Rige frembyder; de vide, at
Fredens Opretholdelse er en væsentlig Betingelse
for Norges hele Velfærd, de ere Venner af det
Bestaaende, fordi dette har viist sig velsignelses
rigt, og dersom de stræbe at afsondre sig, er det
væsentlig for at bevare en Selvstændighed, der
ikke kunde andet end lide ved, at de bleve
Nummer tre i en Union, hvor de ikke engang
synes om at være Nummer to.

Det er vanskeligt at sige, om den skandi
naviske Idee i nogen væsentlig Grad har fæstet
Rod i Sverrig, men det er temmelig sikkert, at
der, hvor den gjærer, er det ikke blot af Deeltagelse for det betrængte Danmark, men af Lyst
til senere at beherske det, allerhelst som Ven,
men med Myndighed og med den Stærkeres
Kraft. Der findes ikke en eneste politisk moden
Svensk, der ønsker eller attraaer en Union til,
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af den Slags, der nu sammenbinder Sverrig med
Norge; selv denne vilde enten med Lempe eller
Ulempe undergaae en Forandring for at tilveje
bringe en Enhed, der sikkrede Sverrig Hege
moniet. Skandinavismens Apostle have villet
give deres Stræben historisk Hævd ved vexelviis
at henvise til Calmar- Unionen, Christian den
Anden, Carl Gustav, ja selv til Overløberen
Corfitz Ulfeld! Men uanseet det bittre Had, som
Aarhundreders Færd i denne Retning har be
virket hos alle tre Nationer, maa det bemærkes,
at af de kronede Hoveder var der Ingen, der
tænkte paa andet end Besiddelse, uden Hensyn
til unionelle Forhold; og den fortørnede Stats
mand pønsede kun paa at tilfredsstille sin private
Hevngjerrighed.
Vel var der en Periode, hvor en saadan
Sammenknytning (at sige, hvis den havde været
fast, oprigtig og grundet paa Retfærdighed) vilde
have været af stor politisk Vægt ligeoverfor det
i saamange mindre Stater deelte Europa, dengang
Rusland og Preussen endnu laae i Svøbet, og
Stormagternes overvældende Indflydelse ikke
havde gjort sig gjeldende i den Grad, som nu
omstunder; men for Øieblikket vilde en saadan
Udvidelse af Sverrigs territoriale Omraade kun
svække dets Forsvarsevne, uden i noget betyde
ligt Maal at forøge dets materielle Hjælpekilder;
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derimod vilde Freden, hvorpaa dette Lands hele
fremtidige Udvikling er bygget, blive særdeles
compromitteret, da det med Unionens nye Grændse
overtog dens nedarvede Skrøbelighed, og da,
istedetfor at have een truende Colos at vogte
sig for, fik tvende nærforbundne at binde
an med.
Alt dette staaer klart for enhver fornuftig
Svensk, endog blandt dem, der have havt Leilighed til at kjende, elske og agte den danske
Nation, og som af Hjertet ønske en stedse inder
ligere Tilslutning; men en anden Fraction af
svenske Skandinaver venter kun paa Danmarks
yderligere Sønderlemmelse, for under en eller
anden, helst venskabelig — Form at overtage
eller bemægtige sig Øerne, der altid kunde danne
et net Appendix til det øvrige Skandinavien!
Fndelig gives der dem, der gjennem franske
Blade og Tidsskrifter lytte til det lokkende Omqvæd, at det forenede Skandinavien bør være
Vestmagternes naturlige Allierede imod den panslaviske og den germanske Oversvømmelse; men
her siger en dyrkjøbt Erfaring os, at naar de
mægtige Parter ere trætte og mætte af Striden,
sluttes der Fred paa Smaastaternes Bekostning.
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Hvormange ægte Skandinaver der findes i
Danmark, og hvormange af disse, der vilde være
deres Tro bekjendt, naar det kom til en Af
stemning, tør jeg ikke have nogen bestemt
Mening om ; men vist er det, at hertillands findes
de ivrigste og tiltrods for alle Skuffelser de
standhaftigste (om just ikke de mest opoffrende),
ja, man kunde gjerne sige de meest paatrængende,
da de, uden at ændse Norges tydelig udtalte Protest,
vedblive at trygle sig ind paa Sverrig, hvis for
sigtige Regjering søger at undgaae en Forklaring
i denne Retning. Det er ikke let at udfinde de
sande Bevæggrunde til en saadan Vedhængen
ved en Idee, der, hvor poetisk skjøn den end
maa forekomme enkelte Fanatikere, dog for
ethvert uhildet Blik viser sig som fuldstændig
upraktisk, saavel med Hensyn til den virkelige
Folkestemning, som til de nuværende europæiske
Forhold.
Nogle mene, at det er en uundgaaelig Nød
vendighed, at det lille Danmark gaaer op i en
større Enhed, men de betænke ikke, at i dette
Tilfælde vilde den nydannede Stat ligefuldt be
holde en underordnet Betydning, da dens Folke
mængde ingenlunde svarer til dens geographiske
Udstrækning. Andre stole paa en formeentlig
intellectuel Overlegenhed, for fra Kjøbenhavn at
kunne dominere det øvrige Norden.
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Endelig er der en ikke ringe Deel umodne
Politikere, der ere komne til den Overbevisning,
at, saasom vi ikke ved egne Kræfter formaae at
forsvare vore Grændser og neppe have nogen
Bistand at vente af de saakaldede venskabelige
Magter (der tvertimod lykønske vore Fjender til
de os tilføiede Nederlag), er det ganske i sin
Orden, at Sverrig sender os, ikke blot sin staaende
Armee — da denne ikke vil forslaae til at trænge
Tydsklands Hundredetusinder tilbage, men hele
sin væbnede Befolkning, for i Forening med vore
egne Soldater at sikkre vort Fædreland mod Vold
og Overlast. Vi ville forudsætte, at det svenske
Folk i Forening med sin Regjering, uden at spørge
hinanden om vi nogensinde vare komne dem
tilhjælp, havde baade Villie og Evne til i Uni
onens Navn at gjøre slig en OpofiTrelse, hvis
Gjenstand naturligviis skulde være Slesvigs Til
bageerobring. Saa maatte der vel engang kræves
Gjengjeld af os, naar det for Exempel gjaldt
det af Sverrig saa smerteligt savnede Finland.
Mon da vore glødende Skandinaver vilde vise
sig ligesaa beredvillige til at marschere mod
Russerne, som vore Naboer og Unionsfæller mod
Tydskerne? Og vilde der ikke opstaae et Rama
skrig over hele Danmark, dersom der fordredes
blot 10,000 af vore Landsoldater og et tilsvarende
Antal Krigsskibe som Contingent til et finsk
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Felttog, hvis Udfald kunde blive temmelig pro
blematisk, og hvis Forhold gjerne kunde stille sig
saaledes, at Danmark blev Seirens Priis!
Det maa derfor synes ydmygende for enhver
ærekjær Dansk at forlange en Hjælp, som der
hverken er Evne eller Villie hos os til at gjengjelde; og hvorledes skulde en saadan Union
kunne stemme overens med vor Selvstændighedsfølelse og vor Nationalbevidsthed?

Hvem er det da, som i de tre nordiske Riger
saa stærkt betoner Ønskeligheden af en politisk
Forening? I Norge have vi overbeviist os om,
at vi snart kunne blive færdige med at tælle de
Unions-Skandinaver, der mulig kunne findes
blandt de unge Studenter, som ved Gjæstereiser
og berusende Skaaltaler have vundet enBegeistring,
der dunster bort ved Embedsexamen og forandrer
Gjenstand ved Ansættelse i Statens Tjeneste.
Den svenske Borger og Bonde seer, vistnok
med Rette, i en skandinavisk Union kun en Kilde
til Ufred, det være sig i det Indre ved Nid og
Nationalømfindtligheder, eller udvendigfra^ewaem
Forsvar mod mægtige og hovmodige Naboer.
Fredens Velsignelser og alle gode Fremtidsplaner
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vilde for Sverrigs indre Velvære blive forstyrrede,
og et Øiebliks Opbrusen af det krigerske Mod
eller af den gamle Udvidelseslyst betales med
mange Aars Elendighed, ja maaskee endog med
bitter Ydmygelse!
Der findes endnu i Sverrig, og navnlig blandt
Ungdommen, en ikke saa ringe Levning af den
eventyrlige Ridder- og Soldater-Aand, der ud
mærkede Gustav Adolphs 'og Carl den Tolvtes
verdensberømte Krigerskarer, og jeg er vis paa,
at et fjendtligt Indfald i Sverrig vilde støde paa
en tapper Modstand, ja, den svenske Almue vilde
gaae »Mann ur hus«! for at slutte sig til Fædre
landets Forsvar og — ligesom Danmark — bukke
under i den ulige Kamp mod en Fjende, for
hvem den militaire Ære er det høieste, og som,
endog slagen gjentagne Gange, ikke vilde spare
Penge og Menneskeliv for at have det sidste Ord,
og dette vilde være
victis«! Som sagt, der
gives en Mængde krigsbegeistrede Ynglinge, der
endnu drømme sig tilbage til hine Tider, da
Sverrig saa at sige levede for og af Krigen, men
et eneste Felttog vilde snart atkjøle dem og
vække dem til en prosaisk Bevidsthed om de
forandrede Forhold. De raske unge Mænd, der
som Frivillige ilede de danske Brødre tilhjælp i
den sidste Krig, og som ere komne tilbage med
dyrtkjøbte Erfaringer, maa have kunnet fortælle
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deres i et halvt Aarhundredes Fred efter tappre
Gjerninger tørstende Landsmænd, at den Tid er
forbi, da en Heltekonge satte sig i Spidsen for
sine Escadroner og ved et dristigt Indhug afgjorde
Seiren! Meget mere end Tapperhed og Krigs
kunst er det nu mekaniske Opfindelser af Damp
kraft, Jernplader, Bagladevaaben og Kuglesprøiter,
men fremfor Alt Masser af Soldater og Millioner
af Penge, der afgjøre Udfaldet af Krigen. Det er
derfor intet Under, at den svenske Regjering viser
stor Tilbageholdenhed og hverken lader sig hen
rive af skandinaviske Sympathier, eller af Pressens
stadige Udfald mod »Arvefjenden i Øst* (der
dog ved flere Lejligheder har været Sverrig en
nyttig Allieret). Ei heller den svenske Soldat, der
paa sit indelta torp er et Mønster paa en Fædre
landsforsvarer, sværmer i nogen særdeles Grad
for en Union, der hvert Øieblik vilde udsætte
ham for at forlade sin Jord og sin Familie for
at marschere over Grændsen og værne om et ham
fremmed Land, hvis Indvaancre han fra Fædrenes
Tid er oplært til at betragte som de eneste Fjender,
han nogenlunde kan magte; og selv hans Officerer,
der i en mulig Krig kunde ønske Hæder og
Avancement, vente neppe disse Fordele i en
Kamp for Unionen, og vilde med langt større
Udsigt til Fremgang føre ham i Ilden, naar det
heed at piska Danskarne eller tu kta Norrbaggarne.
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Tænke vi os blot Forskj elligheden i vore Anskuelser
om liberale Institutioner og den Rivalitet i Kunst
og Videnskab, der vel kan være en Spore til
Kappelyst, men endnu ikke har viist ringeste
Tegn til gjensidig Vexelvirkning, hvor er da det
Baand, der i fredelige Tider skulde forene os
— som politisk Union; og nu i Krigstid, hvor
Chancerne ere saa ufordelagtige, vilde da ikke
ethvert Held af vor samlede Styrke blive regnet
Svenskerne til Ære og hvert Uheld tilskrives de
Danskes Udygtighed — ja tilmed deres onde
Villie og Forræderi? Nei, sandelig, der findes
ikke i de nordiske Riger noget virkeligt Element
til en politisk Union. Vel ere vore respective
Studenterforeninger classiske Aandsbeslægtede, og
deres unge Hjerter strømme over af oprigtig Begeistring for Broderskab og Bistand; men naar de
først ere bievne Candidater, Forlovede, Embedsmænd og Familiefædre, fremtræde Forholdene i
ganske andre Skikkelser. Skarpskyttevæsen, fri
villig Krigstjeneste og ublende Excursioner træde
da i Baggrunden som skjønne Ungdomsminder,
og Værnepligt. Opraab til Krig. Mobilisering og
forøgede Skattebyrder staae som ligesaamange
Skræmmebilleder for den besindige Medborger.
Der bliver altsaa i alle tre Lande kun dem
tilbage, der, uden Ansvar for Følgerne, ville være
Tilskuere ved et interessant historisk Drama, og
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dem. der troe sig kaldede til at spille en eller
anden fremtrædende Rolle i samme, uanseet om
baade de og Stykket udsættes for at gjøre en
decideret Fiasco'.
Jo, der gives endnu en tredie Afdeling
politiske Skandinaver, og det er Danneqvinderne
af den grundtvigianske Skole, der efter deres
store Mester forbinde Begrebet om Høinordens
Enhed med Christendommens vigtigste Dogma!
Til disse glade Troende vil jeg henvende følgende
Samvittighedsspørgsmaal:
»Vilde 1 synge med Digteren: Jeg er en
Skandinav! og glemme Navnet Dansk?«.
»Vilde I med Glæde see vort Korsbanner
belemret med fremmede Farver?«
»Hvorledes vilde I forhindre vor National
hæder fra at smelte sammen med vore Forbunds
fællers, eller fra at blive taget til Indtægt af dem?«
og endelig
»Kunne I taale, at vort skjønne Modersmaal,
der efter Eders eget Udsagn er »sødest i Pige
munde« af Høinordens malmfulde Røst blev kaldet:
et hviskende og blødagtigt Kjærlingesprog?«
Dog, mod Qvinderne, der kun politisere med
Hjertet, ikke med Forstanden, er der ingen Ar
gumentation at opstille.
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Svaret paa ovennævnte Spørgsmaal vilde
naturligviis blive, at hver af de tre Nationer skulde
beholde Sit for sig selv: Navn, Flag, Historie,
Sprog, Love og Institutioner skulde forblive
uberørte; hvert Lands Told- og Fmansvæsen
bestyres særskilt; Beskatningen beroe paa de
respective Folkerepræsentationer;
Næringsfor
holdene rette sig efter de locale Vedtægter, og
fremfor Alt, Embedsstanden vælges af det paagjældende Lands egne Universiteter. Maaskee
kunde Hærorganisationen og Diplomatien være
nogenlunde eensartet dg bestemmes af den Part,
der havde den nummeriske Overvægt, altsaa Stverrig;
men allerede i disse tvende Punkter vilde der
findes Stof nok til Uenighed, da f. Ex. den svenske
Inddeling vilde støde paa ligesaa stor Modstand
i Danmark, som den danske Værnepligt i Sverrig,
og uanseet det Supremati, som den svenske Adel
vilde udøve ved Besættelsen af alle Gesandtskabs
poster, fik man at høre idelige Klager, snart fra
den ene og snart fra den anden Part af Unionen over
Begunstigelser og Tilsidesættelser af de respective
Interesser. En saa løst sammensat Confoederation,
der i Fællesanliggender skulde samles i et nordisk
Parlament (Pladsen er allerede anviist i Gøteborg),
og som er tænkt formet efter de forenede Nord
amerikanske Stater, dog med en constitutionel
monarkisk Forfatning, maaskee endog ligesom i
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Sparta med tvende Konger, vilde faae en paa
faldende Lighed med det salig hensovede Tydske
Forbund og efter al Sandsynlighed friste samme
Skjæbne, men efter en kortere Levetid, thi
Preussens Exempel vilde snart virke hen til at
simplificere det hele System til Fordeel for —
den Stærkeste!
Hvordan under slige Omstændigheder den
skandinaviske Union vilde tage sig ud, er endnu
et uopløst Problem, men i det heldigste Tilfælde
vilde det hedde, som med Svcrrig-Norge: een
Konge og een Fjende!
Hvad det Sidste angaaer, skal der ikke søges
længe for at finde een, maaske to; men med
Dynastiet vilde det have sine særegne Vanskelig
heder, dersom det ikke skulde gaae som med
hiin Officer, der sagde til sin Kammerat, da Talen
var om en stærk Afgang i Armeen: »Een af os
skal reduceres, men mig bliver det bestemt ikke«.
Christian den Andens Bøddelsværd og de blodige
Krige, som ere førte for den forfængelige Ære
at beholde det gamle Sveariges tre Kroner i det
danske Vaabenskjold, have gjort en dansk Konge,
han være sig den bedste, tappreste og viseste i
Verden, til en Umulighed i det forenede Norden.
Det er derfor hævet over al Tvivl, at de politiske
Skandinavers Yndlingsplan gaaer ud paa at kaste
deres danske Fædreland, eller rettere, Stumperne
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deraf i Armene paa Huset Bernadotte, med Opofifrelse af vor egen ældgamle, men endnu friske
og frodige Kongestamme.
I et constitutionelt Land, hvor Folkets Pligter
og Rettigheder staae ligeoverfor Monarkens, hvor
ledes tør man der agitere i en saa høiforræderisk
Retning, som den, ligefrem at indbyde en fremmed
Magt til at tage Riget i Besiddelse! Desuden,
om Danmark virkelig var et Valgrige istedet for
et Arverige, hvilke Adkomster havde da den
svenske Kongeslægt fremfor vor egen til at be
stige den danske Throne? Ogsaa forstaaer den
svensk-norske Regjering at vurdere Vægten af
disse sværmeriske Agitationer, og den veed meget
vel, at dersom en saadan Opgaaen i en nordisk
Enhed kom til Afstemning i Danmark, vilde de
unionistiske Skandinavers Antal vise sig at udgjøre en forsvindende Minoritet.

Da nu den danske Valglov, tiltrods for sin
uhyre Bredde, ikke udstrækker sig til den ved
Forfatningen hævdede Arvefølge, og selv i dette
forudsatte Tilfælde neppe vilde give et i Unions
sagen fordeelagtigt Resultat; da tillige AnnexionsSpørgsmaalet neppe vilde vinde Bifald, hverken
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i det norske Storthing eller i den svenske Rigs
dag, og endelig, da en godvillig Aftrædelse eller
en dynastisk Fusion synes at være en moralsk
Umulighed, bliver der kun to Alternativer, under
hvilke den skandinaviske Idee kunde træde frem
i Virkeligheden som Enhedsprincip for det tre
enige Norden.
Det ene er, at det sønderlemmede Danmark
af en eller flere Stormagter skjænkedes til Sverrig,
enten som Belønning for ydet Hjælp, eller oflredes
som Straf for indgaaede Alliancer.
Det andet, som ligger nærved det Første,
i det Tilfælde, at Danmark gjorde Modstand, er,
at det blev overladt Kongen af Sverrig, enten
ved egne Kræfter eller med Bistand af fremmede
Bajonnetter, at erobre Landet, for paa denne Maade
at føie den danske Krone til de tvende andre
nordiske Rigers. Gud forbyde det! men man
skulde da faae en artig Vaabendands at see, og
til hvilken Side Seiren end heldede, vilde det saa
længe indslumrede Had opvaagne med fornyet
Styrke, og de nordiske Løver, tiltrods for deres
Slægtskab, sønderrive hverandre med Tænder og
Kløer. — Et dejligt Broderskab!
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Der staaer nu tilbage at overveie, hvilke
Interesser der fornemmelig vilde blive fremmede
ved en eventuel Union, den være sig iværksat
med det Gode eller med Vold; den være sig løst
sammenføjet ved et Parlament, eller befæstet ved
eensartede Institutioner.
Jeg paastaaer, at slet ingen reel Fordel for
noget af Landene vilde flyde deraf, men tvertimod mange Onder, og for Sverrig-Norge ikke
mindst Forstyrrelser af den fredelige Stilling, der
har viist sig saa velgjørende for dens indre Ud
vikling.
Danmark vilde altid blive Unionens
Achilleshæl, bestandig være den først angrebne,
haardest betyngede, vanskeligst beskyttede og,
som en Følge af den stadige Trang til Bistand
og sin Uformuenhed til at yde Gjengjæld, den
ringest anseete og den meest afhængige. Det
Venskab, der i de sidste Decennier har befæstet
sig imellem Naborigerne, hvorved de gjensidige
Sympathier have gjort sig gjældende paa mange
Maader, vilde rokkes i sin Grundvold, og Bitter
heden blive størst i Danmark, hvor man snart
skulde erfare, at den Stærkeste og Stolteste fra
en venlig Gjæst forvandles til en streng og
myndig Herre.
Hvad forhindrer os i, som fredelige Naboer
og beslægtede Nationer, at pleje den bedste Forstaaelse og staae hinanden bi efter Evne, baade
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med Raad og Daad, udvexle vore Frembringelser,
saavel i Naturens, som i Videnskabens, Kunstens
og Industriens Rige? Lader os forene vore
Kræfter for at erhverve det øvrige Europas
Agtelse og Anerkj endelse, lader os fremfor Alt
beflitte os paa at kjende os selv indbyrdes og af
hinandens Historie høste Frugter for vor frem
tidige Politik. Fred og Enighed være vort Løsen,
men Stræben efter Enhed fører os kun til Ufred
og Ulykke.
»Men,« gjenlyder et fortvivlet Ugleskrig, saa
gjennemtrængende, som den enkelte Pibe imellem
Hundredes Bifaldsraab, »Danmark staaer ved Af
grundens Rand og er sin Opløsning nær! Det
kan ikke forsvare sig uden Hjelp; hvorhen skal
det vende sig om Bistand, og er det da ikke
bedre at blive Svenske end Tydskel*
Havde man for nogle og halvtredsindstyve
Aar siden opkastet dette Spørgsmaal, vilde Svaret
upaatvivlelig være blevet det modsatte af, hvad
der nu falder nærmest; Strømningerne gaae saa
forskjelligt, og dengang stod vort Fædreland paa
endnu svagere Fødder end nutildags. Hvorhen
skulle vi vende vore Blikke for at finde en
trofast Allieret, der ikke vil lee ad Tractater og
Garantier eller svigte os i Farens Stund? Er det
mod Nord eller Syd, mod Vest eller Øst? —
18*
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Det er opad mod den Magt, der styrer Verdens
Gang og ikke vil lade Uretfærdighed seire til
evig Tid, til den Herre, som saa miskundelig
har holdt sin Haand over Danmark i langt
haardere Prøvelser og Trængsler end de nær
værende, og som ikke vil lade et Folk gaae
under, saalænge det bevarer Tilliden til ham og
— til sig selv!
Til dem, hvis Tanker ikke vove sig frem
i de usynlige Regioner, vil jeg blot sige: Betragt
de Kloder, der svæve i Himmelrummet, og blandt
hvilke vor Jord er en af de mindste; de for
nærme hverken os eller hinanden indbyrdes,
fordi en Lov byder dem at vandre deres Baner
i Fred og holde hverandre ved gjensidig Attraction og Repulsion. Den samme Lov har stillet
det lille Danmark i Centrummet af de større
Magter, der ikke ville taale dets Tilintetgjørelse
eller Erobring, hverken af den Ene eller af den
Anden; og naar engang Fornuften og Over
spændingen af Naturkræfterne har lært de store
Nationer, at de kunne anvende deres Evner
og Midler bedre end til at opfinde Ødelæggelses
maskiner, samt at Landenes Lykke ikke bestaacr
i deres Grændsers Udvidelse, da vil vort elskede
Fædreland uden Tilknytning til mægtigere Stater
kunne vandre sin Bane i Fred, og ved sin
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moralske og intellectuelle Udvikling lyse som
en Planet, der har Stjernens funklende Skjær.
Næstefter dette Blik opad, er der det,
som vi vende indad paa os selv; vi ville
bygge vor Frihed paa Retfærdighed, vor Kraft
paa Enighed og vort Haab paa Gud, den Al
mægtigt !
Fredensborg d. 14. Jo nuar 1868.

OM CRITIK.

Tage vi Ordet Critik i sin høiere Betydning,

nemlig som Eftertanke, Indsigt, Prøvelse og
Dømmekraft, kort sagt som en grundig og sam
vittighedsfuld Undersøgelse af de Gjenstande, vi
møde, eller af vore egne Tanker og Idrætter, be
tegner det ikke blot en Nødvendighed, men en Dyd.
Træder Critiken frem, belærende, støttet paa
Sagkundskab og paavisende de Feil, der bør
undgaaes, for at det Gode kan komme til sin fulde
Ret, saa virker den i høieste Grad velgjørende,
da den bortluger det qvælende Ukrudt, forhindrer
Talentet fra at føres paa Afveie og dæmper det
saa ofte til Selvforgudelse tilbøielige Hovmod hos
de Begavede. Er den derimod kun frembragt af
Lyst til Modsigelse, eller simpelthen en Haandtering, hvori Svøben udgjør det væsentlige Ele
ment, eller en Taktik, grundet paa en vis Grad
af stilistisk Færdighed, og som bestaaer i at vende
Vrangsiden ud paa ethvert Produkt, bliver den i
sit Væsen ikke blot unyttig, men i mange Hen-
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seender skadelig, navnlig for Kunsten, der trænger
til Frihed og Varme for at kunne fremblomstre,
og som maa nydes uden Bismag. Om den Critik,
der ledes af Partiaand eller af onde Lidenskaber
og saa at sige løber Polemikens Ærinder, kan
her naturligvis ikke være Tale.
Critiken overhovedet, hvad enten den frem
træder offentlig paa Prent og ved Foredrag, eller
privat som Anke eller Tilrettevisning, er og
bliver en Medicin, der som oftest er bitter for
Smagen og modtages med sære Grimacer; den
er i det Hele temmelig ilde seet, enten saa Be
mærkningerne gjælde Mad, Klæder, Frisure,
Meubler, Varer, Sprog eller Manerer. Rekruten,
Læredrengen og Skoledisciplen ere nødsagedé til
uden Knurren at taaie den strenge Critik, men
allerede Stuepigen suurmuler derved, og Kokke
pigen er strax færdig til at lægge Sleven fra sig
og »sige op«. Lad Nogen vove at komme med
en directe Anmærkning om Husets Indretning,
om et uartigt Barn eller en arrig Skjødehund,
og det vil være mere end nok til at bringe Kulde
i det venskabelige Forhold, ja endog til for Frem
tiden at finde Døren lukket og Herskabet meldt
ude, ikke at tale om de Conflicter, som en critisk
Bemærkning, forebragt paa anden og tredie Haand,
kan foraarsage.
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Forfattere og Kunstnere ere af Naturen
Critikens erklærede Fjender; de betragte den i
Almindelighed som en ætsende Gift, som en
tærende Kræft, mildest talt som »Sneglens Spyt
paa den friske Blomst«, og de forsones kun med
den, forsaavidt den rammer deres Modstandere
eller Medbeilere til Ærens Laurbær; men de
allerømfindtligste for Critikens og Satirens Braad
ere netop Critikerne selv. Prøv engang paa at
ville overbevise en Recensent af Faget om at
han har taget feil, forhastet sig eller misforstaaet
sit Emne, og Du vil see ham geraade i Raseri
og i sin Fortvivlelse forvandles til Smædeskriver.
Critikerens Stilling er i det Hele taget yderst
vanskelig, thi dersom han ikke vil indskrænke
sin Virksomhed til blot og bar Panegyrik, kan
han endog med den bedste Villie ikke undgaae
at krænke, ja stundom fornærme »Personen«, der
altid staaer bagved »Sagen«; det er ham kun
sjelden forundt at »gavne«, hvorimod tusinde
Ledigheder staae ham aabne til at »skade«.
Enhver ublandet Nydelse er ham formeent, da
han ikke tør hengive sig, og da hans Blik, om det
end ikke speider efter Feilene, dog allerførst op
dager de svage Sider og ligesom nødtvungen
bringer ham til at aabenbare dem for Andre,
hvis Fornøielse han forspilder, hvad enten de
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gaae ind paa hans Mening eller finde sig for
anledigede til at bekæmpe den.
Critikkens Dilettanter (om man tør kalde de
negativ-elskende saaledes) ere hertillands, og navnlig
blandt den yngre Slægt, særdeles talrige. Man lytte
blot til deres fornemme og affeiende Yttringer
paa Kunstudstillingen, i Musikforeningen og i det
kongelige Theater, ikke at glemme paa Café
husene og ved Thebordet. »Nil admirari« er
deres Valgsprog, om det saa er deteneste latinske
Ord, de have beholdt af deres Skolelærdom. Nogle
affectere en ubevidst Stræben efter Idealet, andre
hærde sig imod enhver Art af Begeistring; Nogle
bekjende sig til en vis Sekt, Skole eller Kammerat
skab, andre til de Anskuelser, der udtales i det
Blad, de holde; intet Kunstværk, der fordrer
Anerkjendelse, finder Naade for deres Dom; de
ere snarere villige til at understøtte det nøgterne
og middelmaadige, hvori de finde noget vist, der
savnes hos det Storslaaede. Hvad er det da
egentlig, der fattes disse indbildte Kjendere, som
Svenskerne saa betegnende kalde »forståsigpåare«?
Det er fornemmelig »Kjærligheden«, uden hvilken
selve »Troen« er Intet.
Critikens Professorer, eller Udøvere exprofesso,
maa henregnes til tvende Slags:
Den Første er den, der behandler viden
skabelige og techniske Gjenstande og ikke tør
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vove sig ind paa dette Omraade, uden at være
sit Stof fuldkommen voxen, da den i modsat
Tilfælde vilde udsætte sig for den Haan, der
møder den blottede Uvidenhed.
Den Anden, hvis Opgave det er at bedømme
Poesi og Kunst, har ingen anden Rettesnor for
sine Meninger end det individuelle Skjøn, støttet
paa vilkaarlige Sammenligninger, og høit regnet
paa et eller andet af de Systemer, der skifte med
hvert Decennium. Den ophøier og nedriver efter
Behag, holdende sig til den for Resten omtvistelige
Sætning, at »Om Smagen kan ikke disputeres!«
Har vedkommende Critiker ovenikjøbet vundet
en Priis for Besvarelsen af en æsthetisk Opgave,
træder han op som en Authoritet og staaer ikke
længer nqgen dødelig Magt til Ansvar, med mindre
det skulde være den Forlægger eller Redacteur,
der modtager hans Anmeldelser.
I første Række af de Critici, der dømme
uden Appel, staaer Kunsthistorikeren, der ikke
lader sig nøie med et grundigt Kjendskab til
Malerkunstens og Sculpturens forskj ellige Skoler,
men selv, uden nogensinde at have havt en
Blyant, endsige Pensel eller Meisel i Haanden,
higer efter at skabe en ny Skole, hvis Egenskaber
ikke maa grundes paa Studiet af de store Mestere,
ei heller paa en selvstændig Opfattelse af Naturen,
men kun paa critiske Afhandlinger og tørre,
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for det meste sammenlavede Theorier. Som alle
Systematikere er han Partimand, aspirerer til
Partichef og Profet, deler sin Samtid i Troende
og Kjættere, og forkaster med fanatisk Ensidighed
alt, hvad der ikke hylder hans Lære. Det farligste
ved denne Slags Docenter er ikke den Uret, de
tilføie dem, der ikke kunne samstemme med den
anviiste Retning, men meget mere den Indflydelse,
de udøve paa deres Disciple.
Mtisikelskeren er en F'remtoning paa den
critiske Arena, der frembyder adskillige ret
interessante Eiendommeligheder: Aldeles uden
tecknisk Indvielse kan han ikke godt være,
maaskee har han endog trakteret et eller andet
Instrument eller sunget en Mellemstemme i en
Quartet; ialfald er han i Besiddelse af en. Stemme
gaffel, hvormed han kan slaae Tonen an, uagtet
det fine Øre og rhytmisk Sands just ikke udgjør hans Styrke. Vi ville forbigaae de Individer
af Arten, der ikke kunne gjenkjende en Symphonie,
naar de høre den paa et uvant Sted, og ved en
Ombytning af iste og 2den Afdeling i en Concert geraade i Extase over Beethaven, naar de
have hørt Haydn og omvendt. Vi ville lade
dem sidde i Ro, der nikke Takt, saalænge indtil
de falde i den blideste Søvn, og kun vækkes ved
Paukens og Bækkenernes Klang; ei heller ville vi
opholde os ved dem, der skrive Reklamer paa
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Opfordring, beskytte eller nedrakke Operasangere
og Sangerinder, og blande sig i Coulissernes
smaalige Rivaliteter; men det er vor Hensigt at
skildre den classiske Tendents hos musikalske
Anmeldere, fornemmelig i de Lande, hvor Tone
kunsten har antaget en bestemt national Character,
og derved komme til en Sammenligning med
vore egne Forhold.
Saavel i Frankrig og Italien, som i det for
patriotisk Intolerance bekj endte Tydskland, viser
der sig en større eller mindre Ensidighed i Be
dømmelsen af de respective Landes musikalske
Frembringelser; denne Ensidighed, ofte Ubillig
hed, hidrører deels fra forskjellig Organisation og
dermed forbunden Opfattelse, deels fra nationale
Fordomme og Antipathier, der ere indsugede
med Modermælken. Italienere og Franskmænd
have ondt ved at finde Melodi i de tydske
Compositioner og ansee dem overhovedet for
tunge og kjedelige, hvorimod Tydskerne veie
Sydboernes Arbeider paaGrundighedens Guldvægt
og finde dem for lette og letfærdige. Hertillands
er, tiltrods for vort bittre politiske Nag, vor hele
musikalske Retning fuldstændig tydsk, og kun det
bliver nævnet som classisk, der er udsprunget
af denne Kilde eller bærer Præget af den tydske
Skole. Nu kan det vel ikke nægtes, at saadanne
Navne som Bach, Handel, Gluck, Haydn, Weber,
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Beethoven, Mendelssohn og fremfor alle den gud
dommelige Mozart, ikke lade sig overstraale af
Celebriteterne hiinsides Alperne og Rhinen, men
man bør derfor ikke ignorere, hvad Italien har
været for den høiere Musik, og hvorledes Sangen,
Melodiens ypperste Organ, der kommer til sin
Ret fremfor i Tydskland; ei heller, at i den franske
Opera og navnlig i det franske Syngespil, det
dramatiske Udtryk culminerer, det være sig i
Visen eller Romancen, i den lyriske Dialog eller
i det storartede Ensemble. Anlægge vi en ensidig
Maalestok for vor Opfattelse af de forskjellige
»Melopéer«, staae vi Fare for at geraade paa Afveie, ialfald indskrænke vore bedste Nydelser;
skulde vi, fordi vi f. Ex. foretrække Rhinsk- og
Bordeauxviin til vor daglige Drik, kaste Vrag
paa Madeira, Champagne eller Lacrymæ Christi?
og netop saaledes forholder det sig med det
classiske Pedanteri i Musikken.
Af denne Sekt findes der adskillige, ikke
blot i Udlandet, men ogsaa herhjemme, blandt
dem, der give sig af med Musikanmeldelser, og,
tiltrods for det større Publicums naturlige Smag
for det behagelige og iørefaldende — raabe de
stedse paa Classicitet! Ved dette Ord forstaae
de ikke den Slags Musik, der har staaet sin
Prøve, ved gjennem Aarenes Række at have be
holdt Friskhedens Ynde, har fundet Veien til
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Hjerterne og er gaaet over til Folkesangen;
for dem er den letfattelige Melodi tvertimod kun
Klingklang, og blot gjennem vanskelige og over
raskende Modulationer komme de til Anerkjendelse
af et Toneværks høiere Værd! De ville ikke
indrømme, at Musikken er en Kunst, der mere bør
tale til Følelsen end til Forstanden. Som en
Følge af disse barokke Meninger have vi oplevet
de vidunderligste Forkastelser af Operaer, der af
hele den øvrige Verden vare erklærede for Mester
værker: Rossini, Bellini, Donizetti og Verdi ere
bievne forkjættrede som umoralske, Auber og
Boyeldieu betragtede som Modedukker, Gounod
nægtet Originalitet og Meyerbeer behandlet som
en Skoledreng!!
Nu kan det igrunden være ganske ligegyldigt,
hvorledes et Maleri, en Statue, ja endog et større
Toneværk bliver bedømt af deres Samtid, uagtet
vistnok Kunstneren selv fortrædiges ved en ensidig
og ubillig Critik. Døgnets Recensenter kunne
forfølge og mishandle en Digter; men have hans
Arbeider virkeligt Værd, ville de overleve ham
og vidne om hans Geni, tiltrods og til Skam for
hans Nedrivere. Anderledes forholder det sig med
Theatret, der er beregnet paa Øjeblikkets Indtryk
og nærer sig af Stemninger og Illusion. I Be
vidstheden om, at det mesterlige, saavel i Composition som i Udførelse, kun yderst sjælden
<9
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træffes, maa det søge sine Virkninger ved saa
meget som mulig at fremhæve det fortrinlige og
omhyggelig dølge det svage. Gjør nu Critiken
sig til Pligt at drage de skjulte Pletter og Ska
vanker frem for Dagens Lys, svækkes Nydelsen
og med den Deeltagelsen hos Publicum, Modet
synker hos de Fremstillende, og hvad der i vore
Tider er af yderlig Vægt: det Stykke, paa hvilket
der er anvendt Tid, Penge og Kræfter, bliver en
død Capital.
Ville vi holde os til denne anden Classe af
Critikere, og i denne kun til den Afdeling, der
indbefatter Theateranmeldcre, see vi Ungdommen
særlig repræsenteret, da Emnet, hvor alvorligt
det end behandles, dog synes for puerilt, eller
rettere for lidet lønnende for den, der gjennem
»Examen« er naaet op til Embedsstilling, Lægepraxis eller Præstekald. Imidlertid fremtoner her
tre høist forskj ellige Nuancer, nemlig Philosophen,
der stiller Scenens Kunst saa høit, at ingen men
neskelig Stræben kan naae derop; selv staaer
han som en Profet paa Spidsen af sit eller en
Andens System, og seer ligesom fra Toppen af
Ægyptens Pyramider kun Sandørken trindt om
kring sig. Skuespillerne ændser han neppe, men
det er fornemmelig Forfatterne, han har i Kik
kerten, og det er en Lyst at see, hvorledes han
kan mønstre dem! Begynderne møde med deres
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Characterbøger og drive det sjælden høiere end
til »maadelig«; de Fleste indlevere deres Stykker
under Maske, for i uheldige Tilfælde at frelse
deres gode Navn fra Gabestokken, men vee den
Digter, der engang har leveret et Arbeide, der
af Publicums store Masse er blevet erklæret for
et Mesterstykke I Dette Værk, der i andre Lande
vilde have sikkret ham et varigt Renomméc,
bliver i vort lille Danmark Kilden til Græmmelse
for hele hans Levetid, thi da han ikke.kan gjentage det Emne, han eengang har behandlet, altsaa
maa forsøge sig i forskjellige Retninger, faaer
han bestandig at høre, at Intet kan lign es
ved hans tidligere Frembringelser, at han umiskjendelig er gaaet tilbage, at han gjorde bedst
i at holde op jo før jo heller, og den gamle
Skjald, til hvis Toner et heelt Folk har lyttet
med Velbehag og Begejstring — rides nu til
vands af den unge Æsthetiker, Dramaturgen,
for det Meste et miskjendt Geni, der har faaet
sine Stykker tilbageleverede, eller et scenisk
Talent, der formedelst en bagvendt Opfattelse af
Skuespilkunsten er bleven erklæret »umulig«.
Her er Anvendelse for Ordsproget: »Frænde er
Frænde værst«; thi fraregnet al den Bitterhed,
der skriver sig fra feilslagne Forhaabninger og
Domme, hvis Retfærdighed han ikke vil anerkjende, er hans Anskuelser af Kunsten saa høist
19*
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forskj ellige fra dem, der gjøre sig gjældende hos
dem, der ere bievne ham foretrukne, at han geraader i aabenbar Strid med alt det Bestaaende, og
mere af Trang til Hævn end af Lyst til at hæve
sig paa dettes Ruiner, dømmer han, lig en anden
Collot d'Herbois, sine formeentlige Modstandere
til Guillotinen.
Referenten sendes hen i Theatret ved en
første Forestilling, for endnu samme Nat at levere
en bedømmende Artikel til Trykkeriet, saa at
det ærede Publicum allerede næste Morgen tidlig
kan faae at vide, om det har havt Ret eller Uret
i at more sig og applaudere. Ikke at tale om
den Spænding og Usikkerhed, der ved en saadan
Førsteforestilling som oftest hersker blandt de
Spillende, eller om den Uro, hvormed Tilskuerne
imødesee Handlingens Overraskelser, er der i
ethvert nyt Arbeide af mere end almindeligt
Værd en vis Originalitet, som man maa have
Tid og Ro til at kunne sætte sig ind i, det være
sig enten i Compositionen eller i Udførelsen, og
mangen Gang, navnlig i lyriske og musikalske
Sager, er man først ved det andet eller tredie
Besøg bleven rigtig fortrolig med det fremstillede
Kunstværk, hvis Skjønheder da ere bievne fuldelig
paaskjønnede. Vi forudsætte, at Referenten ikke
hører til de Vigtige eller Blaserte, ikke har ladet
sig paavirke af Coulissesnak og Kunstner-Cliquer,

OM CRITIK.

293

og at han ikke tilhører et Blad, der, for at holde
Secondtheatrene under Armene, har svoret Nati
onalscenen Undergang, — kort sagt, at han sam
vittighedsfuldt røgter sit Ærinde; hvorledes er
det ham muligt at komme i Stemning, naar han
hele Tiden maa sidde og tænke paa sin Artikel,
og naar han, for ikke at indskrænke sig til at
anmelde fuldt Huus og stormende Bifald, er nød
saget til at udpege enkelte Skrøbeligheder for
at skaffe Lys og Skygge i sin egen Fremstilling?
Hovedcharacteren bliver da, at han egentlig
slet ikke har moret sig, og mellem Aftensmaden
og Sengetiden trykkes Stemplet paa et Stykke,
der har kostet Aars Flid og Møie!!
Efter denne Physiologi af Critiken og dens
Haandhævere, falder det Spørgsmaal ganske na
turligt: »Hvorledes stiller Critiken sig til den
Kunst og Digtart, hvortil jeg har helliget mine
Kræfter, og hvilken er den Stemning, jeg selv
nærer til denne Magt?
Hertil svarer jeg, at da der til at gaae ind paa
Ballettens Væsen, foruden en bestemt god Villie
udfordres et vist Maal af Phantasi og fremfor
Alt et lyst og modtageligt Sind, vil man lettelig
indsee, at Critiken, hvis Pligt det er ikke at
lade sig henrive, kun nødtvungen erkjender denne
Slags Skuespil for en værdig Gjenstand for al
vorlig Behandling; den befinder sig som en døv
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Tilskuer paa et Bal, hvor Alle svinge sig i
hvirvlende Kredse, medens han selv, støttet til
en Dørstolpe, betragter det Hele som en stor
artet Daarekiste.
Kunsthistorikeren mindes, at Pantomimernes
Blomstertid i Rom var Begyndelsen til Keiser
rigets og Kunstens Forfald. Philosophen holder
sig til Cicero, der paastod, at Mennesket kun
dandser i Drukkenskab, og han citerer saavel
Oldtidens som Nutidens Cynikeres og Plato
nikeres Udtalelser, der stemple Dandsekunsten
som absurd og usædelig! Musikelskeren forarges
over den Melodirigdom, der ødsles paa Spring
og Gebærder, og vil ikke indrømme, at den
hellige Tonekunst kun eier tvende Hovedudtryk
for sine Rhytmer: Sang og Dands. Dramaturgen
kan ikke løsrive sig fra den Fordom, at Balletten
ved sit festlige Ydre virker til Skade for det
reciterende Skuespil, og da han ikke vil have
en Handling eller Situation fremstillet uden ved
»Ordet«, tillægger han Øiets Sands en altfor
underordnet Betydning. Endelig have vi Refe
renten, der ikke er uvillig stemt for Entrechats
og Pirouetter, gratieuse Dandserinder og effekt
fulde Decorationer, men som hverken har Tid
eller Ro til at sætte sig ind i Compositionens
Heelhed, endsige opfatte dens poetiske Enkelt
heder; han maa hjem i en Fart for at give den
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befalede Rapport om den første Forestilling, der
sandsynligvis aldrig gjentages for ham, og som
han i Reglen finder lang og trættende. Næste
Dag kan man derfor i de forskjellige Blade af
modsatte Farver forefinde velmeente Raad til
Vedkommende om nødvendige Forkortelser og
Udeladelser, snart af den ene og snart af den
anden Akt, og som, ifald de bleve tagne ad
notam, vilde reducere de respective Balletter
til Nul!
Det vilde være Hykleri af mig, dersom jeg
skilte mig fra Forfattere og Kunstnere i Alminde
lighed ved at erklære mig ligegyldig for Roes
og Dadel; tvertimod, et motiveret Bifald er
mig til stor Opmuntring, men paa den anden
Side har jeg aldrig baaret Nag til Critiken, om
den endog stundom har været haard og ubillig
— naar den blot har været ærlig og ikke tjent
til Værktøi for Charlatanisme og smaalige Cabaler.
Uden at raadspørge den ved Udarbeidelsen af
mine Compositioner eller at tage dens Meninger
til Rettesnor for min kunstneriske Virksomhed,
har jeg med Opmærksomhed opsøgt og anvendt
ethvert Vink, der muligvis kunde være mig
nyttigt, uanseet fra hvem og fra hvilken Kilde
det hidrørte; derimod har jeg, belært af Erfaringen,
afholdt mig fra at læse de Blade, hvis Antipathier
vare mig bekj endte, og hvis Recensioner kunde ind-
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befattes i de tvende Ord: »Lad være«! Man
vil heraf kunne skjønne, at jeg ikke nærer nogen
ubegrændset Tillid til Critikens Ufeilbarhed,
da den, ligesom alt Andet her i Verden, er
underkastet Skrøbelighedens Paavirkning, og langt
fra altid at være den offentlige Menings Tolk og
Organ, snarere optræder som dens Veileder og
paalægger dens Yttringer trykkende Baand. Jeg
beskylder ikke vor danske Critik for større Hen
synsløshed og Overfladiskhed end Udlandets;
kun staaer dens betydelige Styrke ikke i Forhold
til Øieblikkets Production, da vi uden Over
drivelse kunne tælle ti æsthetiske Docenter for
een Digter; ei heller mener jeg, at man bør være
Mand af Faget for at kunne fælde en retfærdig
Dom over et Kunstværk, thi vi træffe altfor ofte
paa de største Talenter, der ere complet for
blindede af Egoisme og Partiskhed. Man be
høver blot at læse, hvad Laharpe siger om
Shakespeare og Gltick, eller hvad Richard Wagner
yttrer i sine Skrifter om vor Tids berømteste
Tonedigtere, for at overbevise sig om, at Liden
skaber og Fordomme til alle Tider og i alle
Lande have omtaaget Dømmekraften og tilsløret
det sunde, menneskelige Blik.
Skulde vi da ønske Critiken afskaffet eller
udryddet, saa Virkelysten ingen Modstand fandt,
Forfængeligheden aldrig blev saaret, og Enhver
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kunde faae Lov til, i god Tro til sin Ufeilbarhed,
at bedømme sig selv? Ingenlunde! Som Viden
skab er den gavnlig, som Kunst morsom, og
som Haandværk — ja der maa det være den
tilladt, ligesom os andre Syndere »at omvende
sig og leve«. Idealet naaer ingen af os her paa
Jorden, og dersom vi ere bestemte til en evig
Fremadskriden, vil jo Critiken følge os hinsides
Graven .... Gid den da allerede hernede maa
være sig sit betydningsfulde Kald bevidst; men
skulde den alligevel udarte, ville vi ikke forbittres,
men udraabe med Lessing: »Hellere en daarlig
Critik end sietingen!«

EN SKOVVANDRING.

Danske ere stolte af vore Skove, der,
skjøndt de med Hensyn til Udstrækning neppe
kunne maale sig med flere af Udlandets, dog til
Erstatning frembyde en Løvrigdom og Afvexling
af ranke Bøgestammer og sekelgamle Ege, som,
omgivne af en frodig og mangfoldig Plantevæxt,
danne et Ly for Stormen, en Skjærm for Mid
dagsheden, kort sagt et jordisk Billede af de
Gamles »elysæiske Marker«, hvor Sjæl og Legeme
styrkes og Hjertet stemmes til Lovsang i For
ening med Fuglenes glade Vrimmel.
Vi elske Skoven, og vort stadige Spørgsmaal
til dem, der opslaa deres Bolig i en eller anden
fjern Egn af Landet, er, om der er Skov i Nær
heden; vi beklage Enhver, der ved Foraarets
første Løvspring ikke kan ty ud i det Grønne
for at glædes ved Markernes frem vældende Fro
dighed, men, fremfor Alt, blandt de mosgroede
Stammer at see de tynde Kviste udfolde deres
spæde Blade, der, svævende imellem Grenene,

302

EN SKOVVANDRIRG.

ligne flagrende Slør, medens Skovbunden, oversaaet med Anemoner, synes at byde Vandreren
»Velkommen« og bebude et endnu fyldigere
Skuespil.
Hylden og den selvsaaede Røn kappes med
Bøgen om, hvem af dem der først skal hilse
Vaarens Komme; Lærketræet pryder sig med
nye lysegrønne Naalefryndser, men Granen, der
trofast gjennem Vinterens Storme og Slud har
frydet vort Øie og trøstet vort Sind ved Haabets
liflige Farve, er paa eengang bleven i daarligt
Humeur (maaske af lidt Skinsyge over Løv
træernes blændende Pragt) og bliver ved at sur
mule, indtil Birken og Egen ere udsprungne, og
Bøgens jomfruelige Friskhed har veget Pladsen
for modnere Alvor; da først sender den nye
Skud fra sine udstrakte Palmer, og en velbehagelig
Duft tolker dens Samstemning i det harmoni
ske Hele.
Sjælland skal i Oldtiden have været saagodtsom heelt bevoxet med Skov; hvor nutildags
Ploven skærer sin dybe Fure, hvor Sæden bølger
paa de frugtbare Marker, og hvor Tørvemoserne
gjemme en hensmuldret Urvegetation, har fordum
staaet kraftige Træer og uigjennemtrængeligt Krat,
befolket med en talrig Fauna, af hvilken endnu kun
enkelte Slægter ere tilstede og søge Ly i de
Skovstrækninger, som Øxen har skaanet.
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Blandt disse Levninger af Fortidens vilde
Natur bør fortrinsviis nævnes de Skove, Hegn
og Lunde, der give det nordøstlige Sjælland sit
ejendommelige Physiognomi, og det er Fredens
borg ved Esromsøens Bredder, der maa betegnes
som Midtpunktet i dette vexlende Panorama; til
alle fire Vindstrøg viser det os en Rigdom af
malerisk Skjønhed, der om den end savner
Bjergnaturens imponerende Linier, dog til Mod
sætning besidder en Mildhed og Ynde, som uvilkaarlig bringer Beskueren til at udbryde med
hine udkaarne Disciple: »Her er godt at være!«
Fra det høitliggende Fredensborg har man
Udsigt over et vidtstrakt, bølgeformigt Landskab
mod Syd, hvor Høibjerget hæver sig midt imellem
Rudeskovens Trætoppe; mod Øst fører Vejen
gjennem forskjellige Hegn (Krogenberg, Kjellerriis o. fl.) til Stranden ved Humlebæks Fiskerleje;
mod Nord vinker det romantiske Gurre og den
vidunderlig skjønne Gangsti langs med Sundet
fra Marienlyst til Hellebæk, vistnok en af de
meest fortryllende Fodvandringer i Europa, og
endelig mod Vest føres vi ad Frederiksborgvejen
gjennem det yndigt beliggende Nøddebo ind i Grib
skov, der i Udstrækning og Fladeindhold vistnok
er den største i Danmark, hvorfor den vel kan
fortjene at beskrives lidt nøjere.
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Landevejen fra Fredensborg til Frederiksborg
gaaer næsten uafbrudt gjennem Skovpartier, der
af og til aabne Udsigten til Esromsøen og dens
yndige Omgivelser; det er navnlig fra den hygge
lige Overførsterbolig, at Billedet viser sig i sin
fulde Pragt, og fra dette Hjem er den ligesaa
smagfulde som folkevenlige Omsorg udgaaet, der
indenfor Veigrøften i det skyggefulde Ly har
dannet og vedligeholdt en bred Fodsti, hvis
Bugtninger sno sig over Bakker og Vandløb,
og hvor velanbragte Hvilepunkter bringe Fod
gængeren til at glemme, at han har tilbagelagt
over en dansk Miil.
Omtrent midtvejs drejer man af tilhøjre forbi
Stenholts Mølle, der ligger tæt ved Søen, og hvis
Vandhjul drives fra en sivbevoxet Dam, begrændset
af det som Park anlagte Egelund. Ad en Baglaage
træder man ind i et bakkeformigt, tæt beskygget
Terrain, giennemrislet af en Bæk, der bader Foden
af en uhyre Granitblok, som, tiltrods for gjentagne
Sprængningsforsøg, endnu bevarer Formen af en
Klippe, og i mange Aar, inden man udfandt, at
slige Stenmasser igrunden ikke høre hjemme her
tillands, men ere komne svømmende hertil paa
Nordpolens Isflager, har hævdet en diabolisk Op
rindelse, nemlig at Hans Majestæt Fanden i et
af sine Vredesudbrud skal have kylet den ned
paa denne af Naturen saa prydeligt udstyrede
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Plet. En gammel Overførster har netop valgt
dette Sted til sin sidste Hvileplads; en Marmor
plade viser hans Navn og Dødsaar.
Vejen fører videre langsmed et vældigt
Steengjærde, der omslutter Nøddeboholt. en venlig
lille Skov, der ved en Landtange danner den maleriske
Møllebugt; den er heelt igjennem forsynet med
brede Spaseregange, og de paa flere Steder an
bragte Borde og Bænke vidne om, at denne Lund er
et yndet Valfartssted, fornemmelig ved Pintsen, da
Omegnens Ungdom drager hid over Søen, for
under det friske grønne Løvtag at feire Vaaren
med Dands og Munterhed.
Ad en knudret Steenbro, der fordum har
været den lille, nu tildeels udflyttede Landsbyes
Hovedgade, komme vi forbi Nøddebokirken, hvis
Mure af raat tilhugne Kampesteen tale for dens
betydelige Ælde; den skriver sig vistnok fra de
første christne Tider i Danmark, men menes af
Almuen at have staaet der »førend Syndfloden^!
Saaledes som den nu fremstiller sig med sit
spidse Træspir og sin bakkede Kirkegaard, hvor
fra der, mærkelig nok, fremvælder en Kilde,
danner den Annexet til Esbønderup Sogn og
pointerer Landskabet paa det Elskværdigste.
Vi have nu Valget imellem Præstevejen, der
udmunder ved Skovhuusbakkerne, eller den, der
gaaer langsmed Søen og fører directe til Esrom;
20
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vi ville alligevel foreløbig begive os opad forbi
Skovfogedboligen ved Pælehuset og ind i den
Deel af Skoven, der mod Vest fører os til GribSø og Fruerbjerg. Her synes først den egentlige
Gribskov at begynde, endskjøndt en næsten fort
løbende Kjæde af Hegn og spredte Trægrupper
sætter den i Forbindelse med Store Dyrehave
ved Frederiksborg og Skovene sydpaa. Hvorfra
den oprindelig har faaet sit Navn, har man i
Omegnen ingen Kundskab om; formodentlig
stammer det ligesom ved Gripsholm Slot i Sverrig
fra en eller anden mægtig Høvding. Men tiltrods
for, at denne Skov, saavel ved sin storartede
Væxtfylde, som ved sin vilde Ensomhed, er riig
baade paa Indtryk og Stemning, findes der neppe
nogen Egn i hele Danmark, der er fattigere paa Sagn,
endsige paa historiske Minder; thi med Undtagelse
af nogle dunkle Hentydninger til Oprindelsen af
Kulmilerne, gjennem franske Colonister, hidkaldte
i det 13de Aarhundrede af Cistersiensermunkene
i Esromkloster, og som skulde være Stamfædre
til de for deres Stridbarhed saa berygtede Kul
sviere (der forresten i den første slesvigske Krig
kaldtes »de danske Zuaver«), verserer der kun
nogle Æventyr om fordums Røverkuler og en
gaadefuld Fremtoning af en alderstegen Ene
boerske, kaldet -»Gribbekonen«. Forresten sættes
Phantasien ikke i Bevægelse, hverken af Lygte-
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mænd eller svævende Ellepiger i de dampende
Moser; ingen Stendysse fra Hedenold dækker
Vikingernes Been, og man opdager ingen af
disse aflange Høie, under hvilke Dværge og
Troldfolk pleje at drive deres Spil.
Takket være de paa Korsvejene anbragte
Plader og Visere, behøver man ikke nu, som fordum,
at forsyne sig med Compas for at kunne orientere
sig i denne vildsomme Skov, hvor man paa mange
Steder, ligesom paa den lyngbevoxede Hede, over
faldes af Forladthedens trykkende Følelse. Bakker
og dybe Kløfter vexle i det bølgeformige Terrain,
og paa begge Sider af de sandede Veje voxe i
fortroligt Naboskab Norges og S verrigs Fyr, Gran
og hængende Birk, der paa talrige Steder have
afløst, ikke fortrængt, den kraftige danske Løvskov
af Eg og Bøg, som Tidernes Tømmerforbrug og
de brændselopslugende Kaminer have bortryddet.
Overalt sporer man en forstmæssig Vexeldrift
og omsorgsfuld Plantning af forskjellige Træarter,
hvoraf nogle love tidligere, andre senere Udbytte.
I den frodige unge Bøgeskov sees endnu hist og
her Stammer og Kroner, der formedelst deres
pragtfulde Skjønhed ere bievne skaanede eller
rettere sparede til en senere Hugst; thi her, lige
som paa det kongelige Theaters Frise, hedder
det: »Ei blot til Lyst«, ikke engang til romantisk
og æsthetisk Sværmeri, men fremfor Alt: »Til
20*
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Nytte og Indtægt«! Favnelange Kjævler ligge
som slagne Kæmper paa Jorden, ventende paa
Hjulmandens og Bødkerens Bud, og nummererede
Rækker af opstablet Brænde indbyde de Lyst
havende til en forestaaende Skovauktion; alt
med Hensyn til den størst mulige Fordeel for
Statskassen! Uagtet vi villig erkjende at være
Lægfolk ligeoverfor den praktiske Forstvidenskab,
navnlig naar det gjælder et Indblik i den speculative Nationaloeconomi, kunne vi meget vel begribe,
at ligesom de ældre, prøvede Capaciteter maa
gjøre Plads for yngre Aspiranter, saaledes maa
hundredaarige Træer, hvis Omfang og Høide ere
beregnede i Alen og Cubikmaal til Kløvebrænde,
Fagotter, Kvas og Ærteriis, fældes, for at den
fremvoxende Underskov kan komme til sin Ret.
Dette synes nu engang at være Naturens Orden,
men vi maa alligevel have Lov til at beklage de
kommende Slægter, der under den almindelige
Nivellering ikke længere faae noget Høit og Ud
mærket at see op til.
Dog ville vi ikke lade os overvælde af
Tidens Prosa, men trøstig vandre videre gjennem
afvexlende vilde og dyrkede Skovpartier, indtil
vi standse ved Grib-Sø, der i sin melancholske
Ensomhed har en paafaldende Lighed med de
norske Fjeldvande. Her i den afsides Vraa, hvor
Stilheden kun afbrydes af en enkelt Fugls Vinge-
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stag og Fiskenes Snappen efter Luft, kan man
overlade sig til vaagne Drømme, den Unge om
Elskov og Fremtidshaab, den Gamle om længst
hensvundne Dage.
Men en Vogns Rullen høres i nogen Afstand;
Larmen kommer nærmere, blandet med Latter
og glade Qvinderøster; en Charabanc standser
ved den nærliggende Høi, og et muntert Selskab
stiger ud, ivrig beskjæftiget med at bringe Kurve
og Flasker op paa Høien, hvor Borde og Bænke
Aar ud og Aar ind staae rede til at modtage
spisende og poculerende Tourister, thi Nordboen
kan ifølge sit Temperament ikke lade sig nøje
med blot at indaande den friske Luft og beundre
den grønne Skov; for at nyde Livet maa han,
og det temmeligt hyppigt, have »noget at leve
af«. Medens derfor Ungdommen morer sig med
at staae Smut i den skvulpende Sø, samles
Brændsel og tændes Baal paa den primitive
Skorsteen, og snart er Signalet givet til det land
lige Maaltid. Den ensomme Vandrer indbydes i
al Gemytlighed til at deltage i det lystige Sym
posion, men han takker forbindtligst og fortsætter
sin Gang ad den Vei, der fører til Fruerbjergel.
Medens Tanken bestandig iler fremad, bringer en
let Brise Gjenlyden af Glassenes Klang til hans
Øre med Sangens harmoniske Toner:
»Der er et yndigt Land!«
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Tilvisse er det Land smukt, der bugter sig
i skovrige Bakker og frugtbare Dale. Rigtignok
besidder det hverken Høider eller Dybder, som
kunne sammenlignes med Bjergegnene, men naar
Vejen gaar nogenlunde steilt opad, og man aandepustende og med bankende Hjerte betræder
Toppen af en Høi som Fruerbjerget, er man
tilmode, som ved en virkelig Fjeldvandring; den
Luftning, der vifter En imøde, og det Syn, der
udbreder sig for vort Øje, henrykker Sjælen og
stemmer enten til livligt Udbrud eller stille Andagt.
Fra dette med mørke Løvmasser omkrandsede
Punkt aabner sig Udsigten til den vidtudstrakte
Slette, hvori den blændende Solglands mellem
Markernes Guld fremtoner Gaarde, Landsbyer og
Kirker, begrændsede i Horizonten af Arresøens
Sølvskjær og Høideryggen ved Frederiksværk.
Ogsaa her fattes historiske Optegnelser med
Hensyn til Navnet Fruerbjerg, men det er tilladt
at henføre det til en Periode før Reformationen,
maaskee endog til en fjernere Middelalder, da
her, istedetfor det nuværende straatækte Lysthuus,
formodentlig maa have staaet et Capel, viet til den
hellige Madonna, og hvortil Omegnens Fromme,
med Esrom-Munkenes Bannere i Spidsen, have valfartet paa Fruedag i Sommerens skjønneste Tid.
Opfyldt af Begejstring over det Seete og af
Phantasier om det Anede, gaac vi afsted i nord-
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østlig Retning og komme til en Skovstrækning,
der i sin Vildhed frembyder højst interesssante
Momenter, navnlig fra enkelte Høidepunkter, hvor
man paa eengang overskuer Esromsøen og en
Deel af Kattegattet med Kulien i Baggrunden.
Her sporer man ikke længere den Omsorg, hverken
for Plantningen eller for Publicum, der udmærker
Skovens søndre Districter: de trange Fodstier
ere tilvoxede med Krat, intet Brædt fører over
de dybe Grøfter, og en fordum stærkt befærdet
Kjørevej er af ubekjendte Aarsager spærret ved
en mægtig Barricade; man skulde næsten tro, at
der tilsigtedes en Efterligning af Amerikas Urskove,
dersom ikke hist og her de nøgne Bakker vidnede
om Øxens Virksomhed og det praktiske Hver
dagsliv. En Mærkværdighed, der kunde fortjene
at figurere i et naturhistorisk Værk, findes midt
i Skovens Tykning; det er et colossalt Elmetræ,
hvis Stamme, af en overordentlig Tykkelse, bærer
en Krone, der i Høide og Omfang behersker en
vid Kreds. Desværre kan man kun med yderste
Besvær komme i Træets Nærhed, da et Vildnis
af Nælder og Bærbuske spærrer Adgangen dertil.
Hvorledes dette sjældne Træ er kommet herhen,
hvem der har plantet det midt i saa fremmede
Omgivelser, eller om det er fremvoxet vildt, er
endnu en uopløst Gaade.
Men hvad der endnu stadig er Gjenstand
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for de Forstkyndiges Granskning og delte Meninger,
er Bøgens Overherredømme i de danske Skove
og Egens gradvise Forsvinden. Ved nærmere
Betragtning synes dog ikke den Hypothese, at
»Egens Periode er forbi, og at Bøgetræet ved sin
større Løvrigdom i Tidernes Løb skulde have
kuet og fortrængt den«, at vinde Fasthed; thi
omendskjøndt vi ofte finde hine ældgamle Træer
tæt indesluttede af disses fyldige Grene, der paa
eengang synes at udelukke baade Luft og Lys,
frodes de ligefuldt i Toppen og hævde med
aristokratisk Værdighed deres Tilværelse en god
Stund, efter at Bøgens Blade ere visnede; desuden
har man allerede for mere end et halvt Aarhundrede siden foretaget Egeplantninger i en
passende Jordbund, og det med afgjort Held.
Men Udviklingen skeer forholdsviis langsomt, thi
for at naae Bøgetræets kraftige Dimensioner,
behøver Egen idetmindste det tredobbelte Antal
af Aar, og der, hvor i Tidernes Løb en mere
eller mindre hensigtsmæssig Skovhugst har fundet
Sted, kunne flere Slægtled af Bøge være forsvundne
og gjenopvoxede omkring den tilbageblevne Olde
fader. Den danske Eg er saaledes hverken bleven
forkuet eller fortrængt af en yngre Vegetation,
men simpelthen fældet paa en Tid, da man,
ubekymret om Efterkommerne, ikke brød sig
om at plante Nyt istedet.
Den leverede sit
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Tømmer til Orlogsflaaden, til Slotsportene, til
Prædikestole og Altertavler med udskaarne
Billeder, til Skabe og Kister med ridderlige
Vaabenmærker, samt Søjler og Karnapper til
de gammeldags Bindingsværkshuse, kort sagt til
saadant Brug, der passede for dens Rang som
Skovens Konge.
Hvor sørgeligt er det ikke
derfor nuomstunder at see den herlige Eg, der
har trodset Aarhundreders Storme, staae afklædt
sin Bark og med nøgen Krop og Arme vente
det brutale Øxeslag for at hengives til vulgairt
Brug, høit regnet til en Mølleaxe, men i Almin
delighed til Gjærdestolper og Tøndestaver!
Dog findes der endnu hist og her ved Skovens
Udkant og i Nærheden af det fordums Kloster
et eller andet majestætisk Exemplar, der prote
sterer mod Underkuelse og Udryddelse; enten
nu saadanne ere bievne skaanede af særegen
Pietet, eller kun fordi det ikke svarer Regning
at fælde dem, markere de en Alder, der allerede
i Munkenes Tid ansaaes for høist ærværdig.
Paa et afsides Sted, temmelig nærved Ud
kanten mod Esbønderup. staae, indhyllede i mystisk
Dunkelhed tre halvudgaaede Træer, hvoraf navnlig
det Ene spænder henved fire Favne omkring den
hule Stamme ; de andre Tvende ere af noget mindre
Dimensioner, men Alle vidnende om en Ælde,
der naaer langt udover de Mærker, som de indre
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Ringe kunne betegne. Vi staae maaskee her ligeoverfor et Aartusinde! Hvem veed, om ikke
denne Kreds har været et Thingsted eller en
Offerplads. Vi tænke os tilbage til Gorms og
Svend Tveskjægs'Vxå, da »harniskklædte Kæmper«
stode under disse Skygger, »udhvilende fra Strid«.
Maaskee have Sammensvorne her holdt hemme
lige Møder.
Valdemar Atterdags vilde Jagt
samledes her til »Hjortens Forfølgelse«, og mangt
et kjærligt Stævnemøde har fundet Sted ved
Maanens klare Skin igjennem det bævende Løv.
Ak, om disse gamle Træer kunde tale, hvilke
Æventyr vilde de da ikke aabenbare for os!
Men her slutter Vandringen igjennem den phantasirige Gribskov, og idet vi skynde os ned til
den dejlige Esromsø, tage vi en Baad fra Sølyst
og styre hen mod Fredensborgs Slotshave, hvor
vi lande ved Kongebroen.
Herfra toner i Aftendæmringen den lange
Skovkyst som en blaanende Bjergkjæde, og man
er tilmode, som om man var vendt tilbage fra
en Reise gjennem fjerne, hidtil ubekjendte Egne,
og efter mange Aars Omflakken var kommen
hjem til vort bégrændsede, men rigt velsignede
Culturland.
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PPvor ofte er ikke Fredensborgs stemnings

rige Slotspark bleven beskreven af Tourister, ja
endog besungen af vore ypperste Digtere! Den
danske Bøgeskovs pragtfuldeste Museum, i hvis
halvdunkle Grupper urgamle Ege strække deres
Kæmpearme mod Himlen, de majestætiske Linde
alleer, der i Frastand ligne Fjeldrygge, og under
hvis høie Hvælvinger Tanken løftes som i Middel
alderens gothiske Cathedralkirker; og endelig de
bølgeformige Bakker, fra hvilke krumme Stier
føre ned til Esromsøen, Digterens »vidunderlige
Perle«, indfattet i Gribskovens Smaragder og de
frugtbare Markers skinnende Guld. Det være sig
ved Morgensol eller Aftenrøde, her fængsles Hjertet
af Danmarks Skjønhed, og det styrkede Sind føres
langt bort fra Hverdagslivets Smaaligheder.
Ogsaa Kunsten er her buden til Gjæst midt
i Naturens Skjød, ikke blot ved de Veie og
Gjennemskjæringer, der med malerisk Sands aabne
Udsigter til overraskende Landskabspartier, men
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ligeoverfor det venlige Slot har Thorvaldsens
geniale Forgænger, Wiedewelt, reist Billedstøtter
af de fire Aarstider; længere borte, paa den
store Plaine, sees fra samme Mesters Haand frem
stillede Grupper af Iliadens, Æneidens og den
græske Gudelæres Heroer, samt fire krigerske
Trophæ-Pyramider, der give de tvende nedadløbende Sideveje Navn af Kæmpealleerne. Men
hvad der fornemmelig fængsler Opmærksom
heden, er de storartede Marmor-Estrader, paa hvis
Høidepunkt troner tvende ædle Qvindeskikkelser,
Danmark og Norge, med Emblemer og Vaabenmærker, der blande Erindringens Vemod og
Politikens Malurt i Beskuelsens Sødme.
Skulde det være dette Moment, der hos saa
Mange har kastet et melankolsk Skjær over dette
jordiske Paradis? Det kan dog neppe være Til
fældet; thi ligesom en rigtig god Musik bør
høres oftere, for at man ret kan blive fortrolig
med dens Rhytmer og Melodi, saaledes behøver
Fredensborg, navnlig dens skyggefulde Slotshave,
et længere og roligere Besøg for tilfulde at
skattes efter sit sande Værd. De fleste Lystrcisende tage gjerne Frederiksborg og Fredens
borg i een Valfart og ile som oftest i største
Hast igjennem Hovedgangene ned i Nordmands
dalen, hvor en ethnographisk Samling af norske
Bønder, udhuggede i Sandsteen, ere fremstillede
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med Dragter og Redskaber fra det forrige Aarhundrede og vistnok frem byder et ydérst originalt
Skue, men dog kun udgjør en Brøkdeel af Parkens
øvrige Herligheder; indtræffer — hvad der er
altfor hyppigt i vort ustadige Clima — en regn
fuld Dag med overtrukken Himmel, taber Land
skabet altfor meget af sin Tillokkelse, og man
drager hjemad med et mindre gunstigt Indtryk.
Har man derimod stiftet et nøjere Bekjendtskab
med dens stedse vexlende Skjønheder — naturligviis meest fortryllende i Løvspringet, naar Bøgen
staaer i sin første Ungdomsfylde og Skovbunden
er dækket med Anemonernes Mængde, men
ogsaa ved Vintertid, naar Sne og Rimfrost
dækker Træernes Grene og Sivene ere behængte
med klingrende Isklokker — fæster man sig mere
og mere til denne udvalgte Plet, der, navnlig for
ældre Folk, gjennem alle Aarstider bevarer Præget
af den Fred, der er identisk med Stedets Navn.
Dog er det fornemmelig en Blomstertid, vi
her ville omtale, og det med særdeles Hensyn til
dette Aar, hvor, tiltrods for et seent Foraar og
en høist ublid Forsommer, den yppigste Flor af
alle Arter har udfoldet sig og uvilkaarlig bragt
Tanken hen paa de Vilkaar, under hvilke Kunst
og Poesi trives i Danmark, hvor den frugt
bringende Varme saa ofte udebliver. Sjælden
har man oplevet en saadan Fylde af Syringer,
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Guldregn og duftende Hvidtjørn, som netop iaar,
og Frugttræernes Blomstring har lovet en Høst,
der blot venter Solens Paavirkning for at skjænke
rig Velsignelse.
Jasminbuskene opfylde Luften med balsamisk,
næsten bedøvende Vellugt, og bebude Nærmelsen
af Blomstertidens Culmination, der hertillands
ikke, som hos Poeterne, indtræffer i Mai, neppe
nok i Juni; men iaar, midt i Høhøsten, imellem
Fredericia- og Isted-Dagene, udfolder den danske
Rose sit fyldige Bæger. Alle moderne Pragt
blomster ufortalte, er og bliver dog Rosen Urtegaardens Dronning, baade ved sin Form, sin
Farve og Duft, hvorimod de blændende Frem
toninger uden Duft kunne lignes ved den højeste
qvindelige Skjønhed uden Aand — blot og bar
Øjenlyst!
Det er Søndag. Indelukket, eller det for den
kongelige Familie specielt reserverede Parkanlæg,
er tilgængeligt for Publicum, og dets Gitterlaage
aabnes til Marmorhaven, hvor det hele Anlæg
minder om de italienske Villaer. Med nogen
Modification giver dens Trapper, Terrasser, Vigner,
Fontainer og varierede Blomsterpartier et Billede
af Isola bella i »Lago maggiorc« (minus Alperne
i Baggrunden). Gratieuse Statuetter af »Venus
og Adonis«, »den døende Cleopatra«, Ceres og
de sovende Amoriner, alt udført i Marmor, vidne
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om en Overgang fra Rococcomaneren til en
renere og ædlere Stil, hvorimod de allegoriske
Figurer, der staa imellem Accazier, Magnolier,
Myrther, Laurbær og ægte Castanietræer — alle
bære Paryktidens Stempel. Over det Hele domi
nerer Frederik den Femtes laurbærkronede Buste,
og det med Rette, da de væsenligste Forskjønnelser her i Haven, saavelsom paa flere andre
Steder, skyldes hans kunstforstandige Omsorg,
ikke at forglemme hans Fortjenester af de skjønne
Kunster overhovedet, iberegnet den danske Skue
plads under Holbergs Auspicier.
Botanikere ex professo vilde her finde rigeligt
Stof til at studere baade den indenlandske og
exotiske Flora; thi intet Individ i den mangfoldige
Blomsterverden er undgaaet den ligesaa kjærlige
som kyndige Gartners Omhu. Men vor Vandring
idag gjælder fornemmelig Roserne, der saavel i
selve Marmorhaven som nedenfor, paa og omkring
den lille 0, hvor Blomstergudindens Statue præsi
derer midt iblandt hendes Yndlingsplanter, danne
hele Alleer af høistammede Exemplarer, der i
Skjønhed og Fylde kunne maale sig med det
Ypperste, som de berømte Udstillinger have at
fremvise.
At beskrive Rosens Ynde og henrivende
Duft er ligesaa umuligt, som i Ord at tolke
Musikens Toner; den har til alle Tider været
21
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Malerkunstens vanskeligste Opgave; Elskeren
laaner gjerne dens Billede for at hylde den til
bedte Gjenstand; Rosen figurerer i alle Sonetter,
og i et af vore smukkeste fædrelandske Digte
udbryder Længselsukket med:
» Rosen blusser alt i Danas Have!«
Ja her og i aar blusser den skjønnere end
nogensinde, snart med glødende Farver, snart med
svagere Rødme, hist paa den ranke Gren, om
given af ungdommelige Knopper, her tittende
beskedent frem af Buskene. Hvor forunderligt
at vide disse forskjellige Familier indpodede paa
vilde Tjørnestokke, og paa samme Tid bemærke
Navne, der for Størstedelen tilhøre Udlandets
Diplomati, men hvoriblandt vi finde Nogle, der
have en god Klang, baade i Literaturen og de
senere Dages Historie.
Vi møde ved vor første Indtrædelse et
Rosentræ, hvis Blomster ere stærkt fremtrædende
ved Mangfoldighed og glødende Kraft; dets Navn
er: Victor Hugo, den meest excentriske Roman
tiks ældste Forkjæmper, og det bevægede og
bevægelige Frankrigs erklærede Digterkonge!
Maréchal Canrobert, med en Farve, der ligner
Æreslegionens mørkerøde Baand, fører vor Tanke
til Afrikas Kyst og til det for sit yppige Rosen
flor berømte Algier, hvor han som ung Officeer
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vandt sine første Laurbær. Den tappre Kriger
har i Frankrigs Aarbøger, saavel i Medgang som
i Modgang, tegnet sit Navn med Berømmelse og
kan tjene til Exempel for den Efterslægt, der er
kaldet til paany at hævde de franske Vaabens
gamle Hæder.
Prince Imperial! Ved dette Navn gribes vi
af Smerte og dyb Beklagelse over hans sørgelige
Endeligt, af Indignation over den Maade, hvorpaa
hans Følge forlod ham i Farens Stund, og af
inderlig Deltagelse for hans haardtprøvede Moder;
dog en Tanke maa alligevel kunne bringe saavel
hende som alle dem, hvem Keisertidens Minder
endnu ere dyrebare, en, rigtignok med Bitterhed
blandet Trøst, og det er: at det guddommelige
Forsyn vistnok har sparet Napoleons Ætling
for mange haarde Prøvelser; thi saaledes som
nufortiden den politiske Fanatisme yttrer sig,
vilde hans Liv stadig have været udsat for Mord
attentater, i det Tilfælde at nye Omvæltninger
havde ført ham tilbage til den Trone, hvortil han
fødtes, og midt i en skrækkelig Ulykke har det
dog været bedre for ham at falde med Sabelen i
Haanden for Zuluernes Spyd, end midt i sin Hoved
stad for Landsmænds Revolverskud! Roserne,
der bære hans Navn, have vistnok faaet deres
Daab ved hans gyldne Vugge; nu skulle de
smykke hans Kiste i Chiselhursts GravcapeL
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Vi opdage hos flere hundredbladede Roser
Navnet Céline. Hvem den Dame er, og hvorfra
hun stammer, er en Hemmelighed; maaskeeerhun
siden den Dag, da Blomsten fik hendes Navn
bleven en gammel Kone. Men her synes Ungdom
Haab og Livslyst at finde sit udtrykte Billede; vi
nærme os i al Beskedenhed til en af disse Bærere
af Yndighedernes Mangfoldighed og indaande
med lukkede Øjne den fortryllende Duft — idet
vi lade vor Phantasi flyve over Land og Hav og
bringe den ubekjendte Skjønne en Hilsen fra
Rosen i »Danas Have«!
Tændelig, efterat have mønstret alle de Navne,
der illustreres af hundrede forskjellige Nuancer
af Farve og Form, standse vi til Slutning ved
Coupe d' Hébé. og her lade vi i Aanden de
Udødeliges Nectar iskjænkes os med det Haab,
at endskjøndt Rosens Blade, ligesom Alt, hvad
der blomster her paa Jorden, ere bestemte til at
visne og henveires, fremspirer der en Gjenfødelse,
hvor Kjærlighedens Varme ikke svigter, og hvor
Mindets Krands bindes af friske Roser.
Disse alvorlige Betragtninger afløses pludselig
af en muntrere Stemning ved Toner, som Vinden
hidfører fra den nærliggende Skovvei; i Be
gyndelsen utydelige, forme de sig efterhaanden,
og man skjælner Melodien:

»Der er et yndigt Land«,

MARMORHAVEN I ROSENTIDEN.

325

udført af Blæseinstrumenter, accompagnerede af
hundrede raslende Vognhjul og jublende Hurraraab. Det er en heel Caravane af Landboere og
Fiskere med Koner og Børn, der fra Kysten og
fjerne Sogne med vajende Dannebrogsflag valfarte
til Bøgeskovens Helligdom, prisende Sommeren
ved Fredensborgs Blomsterfest og beundrende
det herlige
Rosenflor i Marmorhaven.
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