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INDLEDNING 
Knud Lyne Rahbek og Michael Rosing gjorde hinandens Be

kendtskab paa et Rus-Auditorium i Efteraaret 1775. Mødet var 
ikke synderlig behageligt for den spinkle femtenaarige danske 
Student, der hovedkuls blev puffet ned af Bænken og kastet 
tilbage over Bordene af den kraftige, nittenaarige Nordmand. 

Michael Rosing (1756—1818), en Præstesøn fra Hammers-
fest, var født i Rødø. Han blev Student, da han var 19 Aar, 
og kom saa til Kjøbenhavn. Tre Aar efter døde Faderen og 
Moderen blev atter gift med en Købmand i Throndhjem. Han 
stod altsaa tidlig paa egne Ben, stolt og skøn og selvbevidst, 
en ideelt anlagt Natur, varmtfølende, opbrusende og storta
lende, en bedaarende Personlighed. Kort efter at han kom til 
Hovedstaden, traf Skæbnen ham. Han blev rasende forelsket i 
den unge Skuespillerinde Johanne Cathrine Olsen (1756—1853), 
der var Datter af en Vægter Herman Olsen og Gundel Marie 
Abelgreen. Hun havde fra Barnsben været ved Theatrets Danse
skole, havde debuteret 1773, da hun var 17 Aar gammel, og 
gjorde strax Lykke, dengang mere ved sin mærkelig fine Ynde 
og Kvindelighed end ved særlig Skønhed og Spil. 

Knud Lyne Rahbek (1760—1830) var et ægte Kjøbenhavner-
barn, en 15 Aar gammel, overbegavet Student med Udmær
kelse fra Herlufsholm Skole, Søn af en bekendt og ret vel
havende Embedsmand, Toldinspektør og Justitsraad Jacob 
Rahbek (1728—95), der var bondefødt oppe ved Ringkjøbing. 

Rosings og Rahbeks første fjendtlige Møde førte snart til 
et hjærteligt Venskab. Anledningen hertil var, at Rosing vilde 
gaa til Theatret, Kammeraterne skumlede herover, thi det 
var jo dengang meget lidt anset at være „Acteur", men da 
Rahbek, der var helt betaget af alt Theatervæsen, hørte derom, 
fandt han det udmærket fornuftigt og ønskede højlydt, at han 
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kunde gøre det samme. De traf sammen paa Madam Neer
gaards Kaffehus, og fra nu af var de uadskillelige. Rahbek 
var langt mere aandelig udviklet end den ældre Ven, som 
han imponerede ved sine Kundskaber og sin Begejstring, 
men naar han, der ellers var saa omskiftelig og lunefuld, 
blev saa vedhængende i sit Venskab for Rosing, skyldtes dette 
mest hans Forelskelse i dennes Brud. I 1776 havde Rosing 
forlovet sig med sin Elskede, og naar han nu valgte at søge 
sin Lykke ved Theatret og saaledes at komme til at tilhøre en 
kun lidet estimeret Stand, fremfor at blive Præst eller Soren
skriver i sit Fødeland, var det, fordi han var forelsket og 
længtes efter „Brød", og fordi hans skønne Ydre og gode 
Sangstemme fristede ham til paa denne Maade at komme i 
Vej. 

Theatret var paa dette Tidspunkt blevet „kongeligt" og 
styredes af en „Ober-Commission", væsentlig sammensat af 
Hofmænd og Jurister. En virkelig Direktør træffes først ved 
Warnstedts Udnævnelse i 1778. Forholdene har været langt 
mindre, end en Eftertid er tilbøjelig til at skønne. Theatret 
var nærmest at opfatte som et „Hof-Theater", Skuespillerne 
som Hof-Bestillingsmænd, hvis vigtigste og væsentligste Op
gave var at „fornøye Herskaberne". Yderligere betonedes 
dette Forhold ved Hof-Theatrets Indretning i 1771 paa 
Christiansborg Slot. Her spilledes to Gange om Ugen med 
Adgang (mod Betaling) for alle karakteriserede Personer, me
dens der i „Comedie-Huset" paa Kongens Nytorv spilledes to 
andre Gange for hele Stadens Borgerskab. Mere Komedie 
kunde Hovedstaden næppe bære, Skuespillernes Antal var 
ringe, Repertoiret maatte hyppigt skiftes. Det forventedes eller 
ansaas i hvert Fald for ønskeligt, at de betydeligste Acteurer 
og Actricer baade kunde anvendes i Skuespillet og Synge
spillet; og skøndt Rosings og hans Hustrus Debut var faldne 
i Skuespillet — han debuterede i 1777 som Orosman i Vol
taires „tyrkiske" Drama „Zaire" — anvendtes de i en Række 
Aar langt mere i Syngespillet. Rosings var ogsaa stadig Med
virkende ved de faa Koncerter, som Byens musikalske Sel
skaber lod afholde i Bryggernes Lavshus eller i Giethuset. 
Men fremfor alt var de Assisterende ved Hof-Koncerterne. 
Naar „Herskaberne" (Kongen, Enkedronning Juliane Marie og 
Arveprins Frederik med Gemalinde) i Slutningen af Mai for
lagde Residensen til Fredensborg, fulgte Rosings med og blev 
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der, saa længe Herskabet residerede her, i Reglen til hen-
imod September Maaneds Slutning. Forestillingerne i Kjøben-
havn og de fomdgaaende Prøver var saaledes i et og alt af
hængig af Residensens Varighed. Oftest begyndte „Comedi-
erne" først i Oktober. 

Dette Landophold var, som Brevene fra Rosing vil vise, 
til stor Glæde og Opmuntring for hans skønhedstørstende og 
oprindelige Sjæl. De fleste Aar, de var i Fredensborg, boede 
de paa Hjfernet af Slotsgaden og Helsingørsveien (den ældste 
Del af „Jernbanehotellet" er Rosings gamle Villa, paa Kvi
sten er Gæstekammeret, hvor Rahbek boede). I Byen var 
hans Sind mindre let. Irritabel og opfarende, som han var, 
tog han lidenskabeligt Parti for eller imod. Oftere tænkte han 
paa at søge bort fra Theatret i Misnøje med Forholdene 
her — snart var det Kammeraternes Mangel paa Dannelse 
eller ligefremme Raahed, der frastødte ham, snart var det 
hans fremragende Collega, Fr. Schwartz's Instructeur-Overle-
genhed, der bragte Normandens stærke Selvfølelse og Skue
spillerens Misundelse i Væxt; han blev alligevel, fordi For
holdene nødte ham dertil. I Februar 1778 havde han hjem
ført Jfr. Olsen. Deres Ægteskab blev velsignet med en usæd
vanlig talrig Børneflok (17), og selv om de mistede adskillige 
af disse, havde de i 1784 efter sex Aars Ægteskab sex le
vende Børn, saa at de havde Brug for alt, hvad baade han 
og hun kunde fortjene. Endda sad de ofte i trykkede Kaar. 

Rosings Breve er — skønt de kun lejlighedsvis omtaler 
Theaterforholdene — et ikke uvigtigt Korrektiv til Fremstil
lingen i Overskous Theaterhistorie. Denne bygger for disse 
Aars Vedkommende helt paa Fr. Schwartz's Fremstilling; og 
da denne var en intim Ven af Warnstedt, kommer følgelig 
dennes Direktion til at staa i et straalende Lys. Rahbek i sine 
„Erindringer" og Rosing i sine Breve giver derimod et andet 
Billede af Warnstedt.1) De fremstiller ham som en intrigant, 

J) Hans Wilhelm v. Warnstedt (1743—1817) var Son af en forsumpet Kap
tajn, der 1755 druknede i Holmens Kanal og efterlod sig en forarmet Enke; 
men Warnstedt, der allerede 1769 blev Kaptajn, vidste at gøre sin fremtrædende 
Begavelse gældende 1 alle Forhold og at skaffe sig udmærket Protektion. Vel 
nærmest ved sit Intime Venskab med Skuespiller Schwartz kom han i nær For
bindelse med det kgl. Theaters ledende Kræfter. 1775 blev han Kammerherre 
og 1778 Direktør for Theatret, som han nn, trods alt, hvad der kan siges om 
de Midler han benyttede, styrede I 14 Aar med stor Dygtighed og Nidkærhed. 
1793 overgik han i danske diplomatiske Stillinger i Udlandet, 1812 blev han 
Overceremonimester. 
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tvetunget Mand, der ganske rettede sig efter sine Overordne
des Ønsker; og selv om Sandheden ligger midt imellem, er 
det i hvert Fald sikkert, at Warnstedt ikke har været Ægte
parret Rosings Beskytter. I en haandskreven Betænkning om 
Skuespillerne af 1787 (Ny kgl. S. fol. 1576) protesterer han 
mod Rosings Ansættelse som Instruktør efter Roses Død. 
Rosings Undervisning i Deklamation vil kunne føre til norsk 
Dialekt paa den danske Scene. „Hans Declamation skurrer 
stedse i det fine danske Øre, og da meest, naar han meest 
umager sig for at skiule, han er en Trondhiemmer." Naar 
det er sagt, at Rosing kender den fine Verden, forholder 
Warnstedt sig ogsaa skeptisk. „Han lever, saa vidt jeg veed, 
meget hiemme en famille, og om de faae Middelstands Sel
skaber, han kanskee er admitteret til, kan det høyestens si
ges, at han intet ondt eller usædeligt lærer." Konklusionen 
er, at Schwartz bør foretrækkes som Instructeur, hvorimod 
Rosing kan bruges som Lærer ved Syngeskolen. „I Hensigt 
til det danske nationale Theater er og bliver han stedse en 
fremmed. Sandt nok, han er den bedste i det ædle Fag paa 
vort Theater (det han og er antaget til), men han er dog langt 
fra Fuldkommenhed som Skuespiller. Som Sanger derimod 
betragtet har Rosing fortrinlige Fortienester, som fortiener 
besynderlig Opmærksomhed." — Om Mad. Rosing hedder 
det med lignende Reservation, at hun „er den af Elsker
inderne, som har den bedste Anstand paa Scenen, og svarte 
hendes „Physonomie" og Organ til hendes Indsigt i Kunsten, 
vilde hun sikkert være en meget yndet Actrice." 

For Rahbek var hun imidlertid det dejligste af alt i Ver
den. Han beundrede hendes næsten hvidblonde, mere ejen
dommelige end egenlig skønne Apparition og hendes store, 
meget lyseblaa Øjne; men endnu mere beundrede han hende 
som Kunstnerinde og elskede hende som Menneske. Jomfru 
Olsen var blevet forestillet for ham som Rosings Forlovede. 
Da de i Februar 1778, 4 Maaneder efter hans Debut, havde 
holdt Bryllup, varede det ikke længe, inden Rahbek blev Hu
sets intimeste Ven. Under Theatersæsonen i Kjøbenhavn gik 
knap en Dag hen uden hans Besøg, og naar de om Somme
ren laa i Fredensborg, kom han derud saa ofte det lod sig 
gøre. 

Rahbek var en middelhøj, urolig og nervøs ung Fyr med 
et pjusket rødt Haar. To Aar før han og Rosing traf hinan-
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den var Goethes „Leiden des jungen Werthers" udkommen 
(Oktbr. 1774) og havde erobret hele Europas Ungdom. Rahbek 
gik altid med den i Lommen, og det var Mode at klæde sig 
som Werther: blaa engelsk Frakke, lædergul Vest og Buxer 
og brunkravede Støvler, saavel som at gaa om med en ulyk
kelig og forbuden Kærlighed, der fremkaldte Selvmordstanker. 
Netop paa den Tid, Rosing og Rahbek blev Venner, forbød 
en kgl. Kabinetsordre (% 1776) Werthers Oversættelse til 
Dansk, og nu følger ogsaa herhjemme hele den sentimentale 
Literatur i Hælene paa Werther, og „de skønne Følelsers" 
opstyltede Udgydelser kogte over alle Bredder. 

Med en til Tider ligefrem voldsom Ubændighed udtryktes 
Hjærtets Rørelser i Skrift som i Tale. Venskabet var et skat
tet Objekt for dette højttalende Følelsesliv, Kærligheden et 
endnu mere attraaet. Brewexlingen viser det. Men helt uægte 
tør dog Bevægelsen ikke kaldes. At Rahbek har næret sande 
Følelser for Madam Rosing kan der ikke være Tvivl om; men 
at han, paavirket af Werther-Literaturen, har exalteret For
holdet udover Virkeligheden og blandet det med kunstige og 
hypersentimentale Hjærteudgydelser, er tydeligt. I sine „Erin
dringer" indrømmer han selv, at hans Ungdomskærlighed 
næredes ved Drivhusvarme, men siger ogsaa, at den satte 
sit Præg paa hans Livs Udvikling. Der er megen Werther-
Feber, megen Unaturlighed i hans Dagbogs-Udbrud, i hvilke 
han tiltaler den Elskede med hendes Pigenavn og det for
trolige Da; medens Brevene viser, at Forholdet langt fra har 
været saa intimt, og at Mdm. Rosing, selv om hun har følt 
sig smigret ved den purunge Rahbeks Kærlighed og glædet 
sig over sin begejstrede unge Ven, dog aldrig har delt den. 
Men der er paa den anden Side en ærlig og oprigtig Liden
skab i den unge Rahbeks Kærlighed, der gør ham til Digter 
i de Skuespil, han skriver paa denne Tid, og som, uagtet de 
for Nutidens Mennesker er umulige, dog hæver ham højt 
over det Eftermæle, som Romantikens Folk har sat ham som 
en udpræget Spidsborger, hvilket han ikke var. 

Romanen i Vennernes Liv former sig altsaa: Manden, Ko
nen og den ulykkelige Elsker. Først: Leiden des jungen 
Rahbeks. Dernæst den pikante Situation, der fremkaldes ved, 
at den lykkelige Ægtemand bliver selve Elskerens Medvider 
og Fortrolige, medens hun — idetmindste tilsyneladende — 
er den intet anende tilbedte Genstand. Dertil kommer Roma-
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nens Milieu og Baggrund: Theatret og det depraverede Skue
spillerliv, der skimtes hver Gang, der løftes en Flig. Det er 
Brevvekslingens Indhold. 

De fleste tænker ved Rahbeks Navn kun paa den gamle, 
lidt naragtige evige Student og Drikkevisedigter, den filistrøse 
Tidsskriftredaktør, hvis Ravnefjerpen aldrig fik Tid til at 
blive tør, Kamma Rahbeks godlidende „Egern". Men da han 
skrev disse Breve, er han en umyndig Yngling paa en Snes 
Aar, der allerede skrev strænge Theaterkritiker i „Almindelig 
dansk Bibliothek", udgav Diderot paa Dansk og fik et Skue
spil opført, og trods sin Ungdom blev han taget med Alvor, 
havde skabt sig et Navn og en Slags Position. Hans Hang 
til Bohéme-Kaffehusliv var naturligvis ikke til Glæde for hans 
værdige Fader, der ganske vist ikke holdt af hans nøje Kend
skab med Rosings og alle hans Kunstnerforbindelser, men 
som tav, smigret ved at der taltes saameget om Sønnens 
gode Hoved. 

Hvorledes Forholdet mellem Rahbek og Ægteparret artede 
sig, om deres Samliv, Spasereturene om Sommeren, Oplæs
ningerne de lange Vinteraftener, ja om de førte Samtaler gi
ver Brevene, der veksles mellem Vennerne, det paalideligste 
og et i sin Art ret enestaaende og meget intimt Billede. Bre
vene fra Mad. Rosing ere ganske faa og meget ubetydelige; 
naar dog et Par af dem er medtaget her i Samlingen, er det, 
fordi de gennem deres ufuldkomne Form — en aldeles umulig 
Orthografi, svigtende Sætningsbygning og en næsten ulæselig 
Skrift som et lille Barns — viser, at hvad Johanne Rosing 
havde lært og evnede, det kom i første Række fra hendes 
eget Indre, medens hendes Opdragelse havde været forsømt. 

Indtil Rahbeks Udenlandsrejse i August 1782 har der ret 
forstaaeligt kun været vexlet Breve dem imellem i Sommer
tiden. Korrespondancen i disse Aar, der begynder med et 
enkelt Brev i 1778 for at tage Fart 1780, indeholder dog 
kun Rosings Breve — Rahbeks findes ikke. Fra Uden
landsrejsen begynder derimod en meget omfattende og hyp
pig Brevvexling mellem Vennerne, der varer til ud paa For-
aaret 1784. 

Manglen af Rahbeks Breve fra den første Periode erstattes 
imidlertid ved hans Dagbogsoptegnelser, hvoraf en lille Del 
forhen har været trykt i Tidsskriftet „Museum" (1895. I. „Fra 
Werthertiden"). Det er gennem disse, vi erfarer om hans 
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Kærlighedsliv og om hans brændende Forelskelse i Johanne 
Rosing. Disse Optegnelser, der findes paa en Del løsrevne, 
stærkt maculerede Kvartblade, var det han betroede sit Hjær-
tes Glæder og Sorger. De var hans Fortrolige, og de bærer 
Spor deraf. I „Erindringerne" har Rahbek kun løseligt strejfet 
dette Forhold, af den gode Grund, at hans Ungdomskærlighed 
endnu levede; men her udleverer han sig selv. 

Medens disse Dagbogsoptegnelser er medtagne i nogen
lunde vid Udstrækning, har det af Pladshensyn været nød
vendigt at foretage ret betydelige Forkortelser i Brevene, hvis 
Antal beløber sig til omtrent 300. Hvad der er udeladt, er dog 
enten Ubetydeligheder, Indledninger og Slutninger af Breve 
med gentagne Venskabsforsikringer o. 1. eller Rahbeks Rede
gørelser for hvad han ser af fremmed Skuespilkunst, hvorom 
hans „Erindringer" giver mere end tilstrækkelig Besked. Ret
skrivningen er i alt væsentligt den af Brevskriverne brugte. 

Med Hensyn til Papirernes Proveniens skal oplyses, at 
medens de af Rahbek skrevne Breve i længere Tid har væ
ret indlemmet i det kgl. Bibliothek (Ny kgl. S. 1455 fol.), 
fandtes først Rosings Breve, da en Kasse med Rahbekske 
Sager, i sin Tid skænket Bibliotheket af Enkefrue A. E. Boye, 
efter Testators Vilje aabnedes i Novbr. 1909. 

Udg. 



JOHANNE ROSING 
(Medaillon af Thorvaldsen c. 1790) 



1. Rosing til Rahbek. 
Fredensborg, 26de Sept. 1778. 

Min Rahbek! 
Jeg fandt saa liden Glæde i dit Brev, at jeg næsten 

fortryder at have læst det; altiid det gamle Sværmerie; 
altiid den mørke Tungsindighed! var jeg ikke saa glad, 
saa lykkelig som jeg er, burde jeg frygte for at blive 
anstukken; Du er farlig i dit Sværmerie, og vogt Dig 
for at gaa forvidt! Du veed hvor svag Mennisket er; 
slut fra Dig selv! En af dine Venner forlader Dig for 
en kort Tiid, og strax (uagtet fuldkomnere omringe Dig 
daglig) synker Du [i] den dybe og farlige Tungsindig
hed. Hvilken Grille! eller (om Du vil) hvilken Liiden-
skab! Jeg troer selv det er en Liidenskab, men som 
Du selv daglig bygger paa med Lyst: ja Ven, jeg troer 
Du er aldrig gladere end naar Du saaledes raser, aldrig 
skriver Du med større Ild end naar Tungsindighed er 
dit Emne, aldrig taler Du fyrigere og mere overtalende 
end naar „Werther" er Indholden af Samtalen; ofte har 
jeg merket af Dig en Slags Misfornøyelse, naar jeg har 
sagt Dig imod, eller naar jeg har leet af din Heftighed 
i at forsvare Romanheltene; endogsaa af dit Brev mer-
ker jeg den med en tilføyet Advarsel om at forlade dette 
Væsen, som Du troer forstilt eller laant. Jeg vil heller 
ikke laane et fremmed Væsen for at blinde Dig med, 
Du kiender mig for vel; men siden dette Væsen, dette 
fremmede paatagne Væsen blev Dig saa kiendelig, hvor
for saae Du da ikke ogsaa Aarsagen dertil? Hvorfor 
kiender Du ikke din Ven fra den rette Side? Jeg skulde 
kun have tilstaaet Dig min Mening, kun sagt Dig min 
halve Følelse ved „Werther" — ved „Sigwart", og vare 
vi da ikke begge lige vel farne. Den eene skulde have 

i 
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ophidset den anden, og i kortere Tiid end vi have kiendt 
hinanden skulde vi alt have været sørgeligere Exempler 
end de omtalte. 

Beste Ven! Hvorfor merker Du ikke min Hensigt? 
Hvad Grund har Du til at giøre Dig alting saa suurt? 
Hvorfor troer Du Dig mindre lykkelig end Du er? Der 
er et tomt Stæd i din Siæl, i dit Hiærte, din Indbild
ning har vel en Gienstand, men hvorfor plager Du Dig 
med saa megen Mistroe om Dig selv? Gud veed jeg 
vilde regne den Dag, Du erklærede Dig for Gienstan-
den af dit Sværmerie (saa liigt mit eget) for den glade
ste, den bedste, der kunde gives mig i min nuværende 
lykkelige Forfatning! Følg mit Raad! din Vens Raad! 
og jeg er vis paa Du vil kysse mig derfor, naar Du har 
fulgt det. Det er mit Hierte, mit Hierte uden Kappe, 
der her raader Dig, saaledes blev jeg lykkelig, og saa-
ledes vilde jeg min Ven blev det! Du veed om jeg er 
din Ven, og troer Du det, er jeg vis paa mit Raad, mit 
Hiertes Ønske er Dig ikke ligegyldig! Ønsker Du at 
være ligesaa lykkelig som Du veed jeg er, veed jeg 
ogsaa, Du ikke glemmer min Bøn. Min Kone, en Engel 
(til Dig tør jeg sige det) føler saavelsom jeg ved din 
Tilstand — mit Raad er hendes Bøn (Kiønnet er sva
gere) — og gyser alt ved dit Sværmerie, frygtende for 
det har slaget for dybe Rødder; betag os denne Frygt, 
og vi ville sværme af Glæde, som Du af Tungsindighed. 

Min gode Dreng siger: jeg har beskyldt ham for 
Kryberie? vogt Dig for at lyve mig paa, jeg har kun 
sagt: Du burde vogte Dig derfor, undgaae alle Leylig-
heder dertil! men aldrig sagt: Du krøb. Vidste jeg kuns 
Du var smittet deraf, var jeg ikke et Øyeblik din Ven; 
troe derfor ikke jeg kunde tænke sligt . . . 

Jeg vil ikke give mig vidtløftigere ud denne Gang, 
vi skal oftere læse hverandres Hierter i Breve! men, 
min Dreng, ikke saa mørk, ikke saa tungsindig! Du 
skulde ikke troe hvad det koster mig at svare i denne 
Tone! Jeg er saa glad, tænk selv i Skiødet af mine 




