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Magister Sigvard Skov:

Dansen på Koldinghus
Artiklens illustrationer
er udført af Niels Wiwel til Eusebius Lichts lyriske epos 
»Dramaet på Koldinghus«, der udkom i 1890

Sagn og saga ved at berette om 
kongers borge og rigets slotte. 
Det er ofte beretninger, man 
ikke kan måle efter med den kri
tiske historieforsknings strenge 
alenmål, såsom den verden, man 
der færdes i, ikke er de svundne 
virkeligheders, men poesiens, 
digtningens, hvor andre love 
gælder, hvor menneskelige følel
ser tørner sammen i dramatiske 
situationer, der ofte har trage
dien til følge. Et sagn af denne 
art er fortællingen om dansen på 
Koldinghus, historien om den 
unge adelsjomfru, lensmandens 
datter, der havde kastet sin kær
lighed på en efter tidens stands
forhold uværdig. Den strenge fa
der lod ungersvenden henrette 
i slotsgården, mens datteren var 
vidne dertil, hvorpå han lod tre 
højadelige, men forsmåede bej
lere danse datteren ihjel, så hun 
udåndede netop i det vindue, 
hvor hun havde været vidne til 
sin elskers død. Sagnet er også 
knyttet til andre lokaliteter i 
vort land, og nogen mulighed 
for at knytte tragedien til be
stemte navne foreligger ikke. 
Det er sagn og digtning, men hø
rer med til den poesiens rosen
ranke, der slynger sig om det 
gamle slot.

Dansen på Koldinghus er nu 
nøje knyttet til Drachmanns 
navn. Men han er faktisk ikke 
den første, der søgte at udnytte 
sagnstoffet dramatisk. Historike
ren Paul Læssøe Müller, der 
var født i Kolding, har frem
draget af glemselens støv et 
drama eller lyrisk epos af Eu

sebius Licht. Forfatteren var 
egentlig farmaceut og havde 
en tid omkring 1890 været 
ansat på Kolding Løveapotek, 
uden at Arnold Hansen dog 
har fundet ham værdig til om

tale, da han skrev sin ellers me
get fyldige skildring af dette 
apoteks lange historie. Licht 
havde ambitioner fra de banale 
salvekrukker til det litterære 
blækhus, men uden større held. 
I denne forbindelse huskes han, 
fordi Holger Drachmann, som 
Læssøe Müller har påvist, må ha
ve kendt denne sin forgængers 
arbejde og set de muligheder, 
som sagnet bød. Tilknytning til 
Kolding havde Drachmann iøv- 
rigt selv. Han havde gæstet byen 
flere gange og iøvrigt også besøgt 
Løveapoteket, hvor man havde 
andet end hostesaft at skænke 
for den tørstige skjald. Iøvrigt 
foretrak han Marielunds stille

idyl frem for slotsbankens for
revne murrester. I 1895 forelå 
Drachmanns »Melodramer«, og 
heri finder man »Dansen på 
Koldinghus«. Allerede i det føl
gende år, i april 1896, opførtes 
det første gang på det nu for
svundne Dagmarteater. Det gjor
de lykke, og hertil bidrog i høj 
grad Charles Kjerulfs indsmig
rende musik. Komponisten hav
de iøvrigt gæstet Kolding året 
før sammen med digteren, så det 
går vel an at regne med inspira
tion fra selve stedet såvel i tek
sten som i musikken, men ellers 
er lokalpræget ikke særlig udtalt 
i skuespillet. Væsentligere var 
det for digteren at sætte kun
stens adelskab op mod den fødte 
adels ringe forståelse for de vær
dier, der ikke kan måles og ve
jes. Man tager næppe fejl, om 
man her fornemmer digterens 
situation i det nye århundrede 
overfor det materialistiske bor
gerskab. Dog stærkere end idé
indholdet virker stemningen, ly
rikken, som altid hos Drach- 
mann, uden dog at nå den festi-
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vitas, som blandt Drachmanns 
dramer ene blev eventyrspillet 
»Der var engang —« beskåret.

Ændrede livsformer gjorde i 
århundredets begyndelse friluft- 
spillene til yndede foreteelser. 
Man spillede i Dyrehaven ved 
København, i Århus og i Oden
se, så hvorfor ikke også i Kol
ding, hvor kulisserne var for 
hånden og en stemning anslået, 
som vel fulgt op nok kunne bæ
re over stykkets svage sider og 
skabe en ganske særlig teaterop
levelse.

I juni 1911 var tiden inde, og 
manden bag ideen var Henrik 
Malberg, der proklamerede, at 
det var første gang i historien, at 
man opførte et skuespil på det 
sted, hvortil digteren havde hen-

lagt handlingen. Premieren måt
te derfor blive noget i retning 
af en verdensbegivenhed. Rolle
listen indeholdt iøvrigt adskil
lige navne, der enten var eller 
senere blev velkendte i dansk 
theater. Henrik Malberg selv 
spillede narrens rolle. Johannes 
Poulsen, der havde iscenesat 
stykket, levendegjorde Jørgen 
Rosenkrands, lensmanden på 
Koldinghus, med megen myn
dighed og rungende stemme. 
Jørgen Fønss var den unge 
Strange med lyrisk varme og 
mandig skønhed. Derimod ser 
det efter anmeldelserne ikke ud 
til, at jomfru Kirstines fremstil
ler helt levede op til digterens 
lyriske normer. Det faldt i Olaf

Fønss’s lod som den brutale 
Palle Galt at danse dødsdansen 
med hende. Det kan røbes, at 
også ved denne lejlighed var det

en sanger bag kulissen, der lag
de stemme til den smægtende 
»Natten nu stunder —«. Skue
spillet fik efter referaterne at 
dømme tre vellykkede opførel
ser, selv om en lirekasses »Dol- 
larprinsessetoner« fra en luft
gynge på havnen undertiden 
bragte disharmoni i den roman
tiske stemning. Men trods dette 
succes.

Det er forståeligt, at man og
så senere har søgt at lade den 
historiske stemning i slotsgården 
og lyrikken i Drachmanns dra
ma forene sig og gerne med held, 
om den lunefulde danske som
mer har villet yde sin medvirk
ning.

For 25 år siden eksisterede 
amatørselskabet »Kota« som et 
meget levende kompagni under 
daværende trafikassistent An
dersens inspirerende ledelse. 
Man gik ikke af vejen for Sha
kespeare, men kimsede heller 
ikke ad Drachmann. Hvis det er 
sandt, at leg, som det siges, er 
kulturens kilde, var Andersens 
acteurer meget kulturelle. De 
mere levede end spillede de rol
ler, de havde fået tildelt, og mo
rede sig med prøver og pavser 
og prøver igen langt ud over, 
hvad der skulle synes dramatur
gisk nødvendigt. Men de more

de sig, og de glemte ikke, at de 
var amatører. Forestillingerne 
blev utvivlsomt så gode, som 
man kan forlange af ikke-profes- 
sionelle, og det er helt givet, at 
de gjorde lykke. Det svage punkt 
var økonomien. Theaterdrift, 
også amatørtheater, er vel en 
form for hazard, og de kultu
relle budgetter, der burde kun
ne hjælpe, var betydelig mag
rere dengang end nu.

En væsentlig udgift var in
struktionen, for Jørgen Ander
sen havde helt rigtigt set, at den
ne måtte være professionel, om 
spillet skulle lykkes. Og en in
struktør kan netop med »Dan
sen« tage sig adskillige friheder 
og lægge skiftende vægt på for
skellige af stykkets aspekter. Der 
er ingen tvivl om, at man ved 
den første opførelse og vist også 
de følgende lod lyrikken bære 
stykket. Men tider skifter. Den 
seneste udgave var af en bar
skere karakter. Henrettelse for 
åbent tæppe er af en anden virk
ning end den forstummede sere
nade og det dumpe øksehug bag 
scenen.

Ved den første opførelse af 
»Dansen på Koldinghus« frem
hævedes det som noget ganske 
særligt, at spillet foregik på det 
sted, hvortil forfatteren havde 
henlagt handlingen. I dag kan 
man vist vanskeligt tænke sig 
dette drama spillet med den 
rette effekt andre steder end net
op i slotsgården på Koldinghus.
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