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Samme Aar, som Michel Angelo døde i 
Rom, fødtes William Shakespeare i Stratford 0n 
Avon. Den største Kunstner i den italienske 
Renæssance, han, som frembragte Loftsbillederne 
i det sixtinske Kapel, erstattedes ligesom med 
den engelske Renæssances største Kunstner, 
ham, som skrev Kong Lear. 

Døden ramte Shakespeare i hans Fødeby 
samme Dag som Cervantes døde i Madrid. Den 
spanske og den engelske Renæssances to største 
Menneskeskabere, Don Quixote's og Hamlets, 
Sancho Pansa's og Falstaffs Ophavsmænd, reves 
bort paa én Dag. 

Michel Angelo har fremstilt mægtige og 
lidende Helte og Heltinder i ensom Vælde. 
Ingen Italiener er ham lig i sorgfuld Lyrik og 
tragisk Storhed. 

Cervantes' ypperste Skikkelser staa som 
Mindesmærker om en Humor saa høj, at den 
i Verdensliteraturen har gjort Epoke. Ingen 
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Spanier har været ham lig i typeformende, ko-
misk Kraft. 

Skakespeare har naaet Michel Angelo i 
Pathos og Cervantes i Humor. Allerede dette 
giver en Art Maal for Højden og Omfanget af 
hans Geni. 

Det er tre hundrede Aar siden, at dette 
Geni brød frem i sin fulde Oprindelighed og 
dog sysselsætter han endnu Europa som en Sam-
tidig. Hans Dramer spilles og læses overalt 
saa vidt Civilisationen rækker. Stærkest fængsler 
han dog maaske den, der af Naturen er saaledes 
indrettet, at han fremfor Alt lokkes og gribes af 
det Menneskevæsen, der skjuler og aabenbarer 
sig i en stor Kunstners Værk. «Jeg slipper dig 
ikke, før du har røbet mig dit Væsens Hemme-
lighed« er det Ord, der kommer en saadan Læser 
af Shakespeare paa Læben. Han føler sig over-
for Værkerne i deres sandsynlige Rækkefølge og 
Livsværket i dets Helhed tvungen til at forme 
sig en Forestilling om det Sjæleliv, der har givet 
sig Udtryk deri. 

I. 

Kommer man fra det nittende Aarhundredes 
Personligheder til Shakespeare, lade alle Ens 
sædvanlige kritiske Methoder En i Stikken. Om 
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vore Dages, det forrige og næstforrige Aarhun-
dredes frembringende Aander vide vi i Reglen 
paalidelig Besked. Vi kjende Forfatternes og 
Digternes Levned af deres egne eller Samtidiges 
Meddelelser, vi have hyppigt nok deres Breve, 
og vi have ikke blot Værker, der tillægges dem, 
men Værker, hvis Udgivelse de selv have be-
sørget. Vi er ikke blot sikre paa, hvilke Ar-
bejder de have vedkjendt sig, men forvissede 
om, at de have vedkjendt sig dem netop i denne 
Form. Er der forstyrrende Fejl i deres Skrifter, 
saa er det kun Trykfejl, som de selv eller andre 
have overset. De rettes uden synderlig Van-
skelighed selv om de nu og da kunne være 
slemme nok. Filologen M. Bernays har renset 
Goethe for ikke faa. 

Anderledes med Shakespeare som med hans 
samtidige Kaldsfæller fra Elisabeths England. 
Han døer 1616, og det første Levnedsløb paa 
nogle faa Sider, som nedskrives af ham, er fra 
Aaret 1709. Det er som om den første bio-
grafiske Skildring af Goethe nedskreves Aar 1925. 
Breve fra Shakespeare have vi ingen af og kun 
et eneste (Forretningsbrev) til ham. Ingen Linje 
Manuskript til hans Arbejder existerer. Skrevne 
med hans egen Haand have vi kun fem til sex 
Navnetræk af ham, tre paa hans Testamente, 
to under Kontrakter og et ikke utvivlsomt ægte 

1* 
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paa det Exemplar af Florio's Oversættelse af 
Montaigne, som forevises paa British Museum. 
Vi vide ikke nøjagtigt, i hvad Omfang flere af 
de Shakespeare tilskrevne Værker ere af ham. 
Arbejder som Titus Andronicus, som Trilogien 
Henrik VI, som Perikles og Henrik VIII frem-
byde i den Henseende store og forskjelligartede 
Vanskeligheder. Han har i sin Ungdom maattet 
omarbejde eller retouchere Andres Skuespil; han 
har i sine ældre Aar samarbejdet med yngre 
Mænd, hvem han hjalp. Men hvad værre er: 
med Undtagelse af to smaa fortællende Digtninge, 
som Shakespeare selv har givet i Trykken, have 
vi ikke et eneste Værk af hans Aand, som vides 
udgivet af ham. Han synes ikke at have god-
kjendt Texten, har ikke læst en eneste Korrektur. 
Og selv naar det i Folio-Udgaven af hans Skue-
spil fra 1623, som to af hans Venner blandt 
Skuespillerne offentliggjorde efter hans Død, 
hedder, at denne Udgave er foranstaltet efter 
de oprindelige Haandskrifter, saa er denne Paa-
stand bevisligt usand i talrige Tilfælde, hvor vi 
kunne kontrollere den, nemlig hvor Udgaven 
simpelthen optrykker og tidt endda med nye 
Fejl, de gamle Piratudgaver, som maa være til 
Veje bragte enten paa stenografisk Vis af dertil 
udsendte Tilhørere eller ved uredelig Udlevering 
af Rollebøgerne fra Theatret. 
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Det er med en vis Ret bleven Skik og 
Brug at sige, vi næsten Intet véd om Shake-
speares Liv. Vi véd ikke med Bestemthed naar 
Shakespeare forlod Stratford og lige saa lidt 
naar han forlod London. Vi véd ikke sikkert 
om han aldrig har været udenlands, aldrig har 
set Italien. Vi kjende ikke Navnet paa en eneste 
Kvinde, han i London har elsket. Vi véd ikke, 
til hvem han har rettet sine Sonetter. Vi kunne 
iagttage, at hans Livs almindelige Stemning 
bliver mørkere, men vi kjende ikke Grunden. 
Vi spore, at hans Sind bliver lysere, men vi 
véd ikke hvorfor. Vi maa famlende gjætte os 
til i hvad Orden hans Værker er blevne frem-
bragte og kunne kun vanskeligt bestemme deres 
Dato. Vi véd ikke, af hvad Aarsag han var 
saa ligegyldig for sit Ry, som han synes. Vi 
se kun, at han ikke selv udgav sine dramatiske 
Arbejder og end ikke nævner dem i sit Testa-
mente. 

Men paa den anden Side har den Lidenskab 
og den Udholdenhed, hvormed man har forsket, 
efterhaanden bragt et stort Antal paalidelige 
Kjendsgjerninger til Veje, som afgive Udgangs-
punkter eller Holdepunkter for et Oprids af Dig-
terens Levned. Vi have Dokumenter, Kjøbe-
kontrakter, Aktstykker i Processer; vi have Ud-
talelser af de Samtidige, Hentydninger til Værker 
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af Shakespeare og Steder hos ham, Citater, 
lidenskabelige Angreb, Udbrud af Harme og 
Had, rørende Udtalelser om Mandens Værd, 
om hans Væsens Elskværdighed, om hans tidligt 
anerkjendte Talent som Skuespiller, om hans 
Anseelse som fortællende Digter og hans Folke-
yndest som Dramatiker. Vi have dernæst nogle 
Dagbøger førte af Samtidige og bl. A. en Notits-
bog af en gammel Theaterejer og Pantelaaner, 
der forstrakte Skuespillerne med Penge eller 
Dragter, og som nøjagtigt har dateret mange 
Stykkers Opførelse. 

Til disse Vidnesbyrd af Samtidige kommer 
Overleveringen. Den møder os i nogle Opteg-
nelser, som Præsten i Oxford, Vikar i Stratford, 
John Ward, nedskrev paa Stedet i 1662 efter 
hvad han af Egnens Beboere hørte, dernæst i 
nogle andre Optegnelser, som en Mr. Dowdall 
nedskrev 1693 efter hvad han havde erfaret af 
den Soaarige Klokker og Kirketjener i Stratford 
Kirke. Særligt er Overleveringen repræsenteret 
af Rowe, Shakespeare's første, sene Biograf. 
Han beraaber sig især paa tre Hjemmelsmænd. 
Den ældste af dem er Sir William Davenant, 
en Poeta laureatus, der, som det synes, ikke 
har havt noget mod det Rygte, som gjorde ham 
til en uægte Søn af Shakespeare. Han har 
imidlertid kun paa anden Haand kunnet være 
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Kilde for Rowe, eftersom han var død før dennes 
Fødsel. Hvad der fortælles paa Grundlag af 
hans Hjemmel har da ogsaa mest vist sig upaa-
lideligt. Rowe's næste Hjemmelsmand er Au-
brey, en Oldgransker efter den Tids Stil, som 
en halvhundred Aar efter Shakespeares Død be-
søgte Stratford paa en af sine Rejser til Hest. 
Han har forfattet talrige smaa Biografier, som 
alle hist og her indeholde paaviselige og grove 
Fejl, og hans ubetydelige Anekdoter om Shake-
speare, der er bevarede i hans Haandskrift fra 
1680, kunne da heller ikke møde ubetinget Til-
tro. Rowe's vigtigste Kilde er imidlertid Skue-
spilleren Betterton, som omtrent ved Aaret 1690 
foretog en Rejse i Warwickshire i det udtrykke-
lige Øjemed at indsamle hvad der endnu maatte 
findes af mundtlige Overleveringer om Shake-
speare. Gjennem hans Meddelelser er det, at 
Rowe's Optegnelser have faaet deres Betydning; 
senere fundne gamle Aktstykker have i flere 
Tilfælde mærkværdigt udvist Rigtigheden af 
hvad han, støttet paa den mundtlige Overleve-
ring, har fortalt. 

Det er da en lille Gruppe skikkelige, men 
aandløse Mænd, hvem det skyldes, at Konturerne 
til Shakespeares Levnedsløb lade sig tegne. 
Derfor er der opbevaret os Anekdoter, som have 
ringe Værd, selv om de ere sande, medens vi 



8 

mangle Kundskab om vigtige Data af hans ydre 
Liv og om næsten Alt, hvad der kunde oplyse 
os Gangen i hans indre Livsførelse. 

Ganske vist have vi i Shakespeare's Sonetter 
en Gruppe Frembringelser, gjennem hvilke vi 
komme i nærmere Forhold til hans Personlighed 
end gjennem hans øvrige Værker. Dog Sonet-
ternes Værdi som selvbiografisk Materiale ud-
fordres der ikke blot literaturhistorisk Kundskab 
men kritisk Sans og Takt til at bestemme, da 
det jo ingenlunde paa Forhaand er givet, at 
Digteren her i bogstavelig Forstand taler i eget 
Navn. 

II. 

William Shakespeare var et Landbarn. Han 
fødtes i Stratford-on-Avon, en lille By paa fjorten 
til femten hundrede Indbyggere, der laa i et ven-
ligt Landskab med bølgeformigt Jordsmon, rigt 
paa grønne Enge, frodige Buske og Træer, hvis 
Natur synes at have foresvævet Shakespeare ved 
Landskabsskildringerne i Sommernatsdrømmen, 
Som Jer behager og Vinteræventyret. Han har 
modtaget sine første og dybeste Indtryk af denne 
Natur, og i den sine tidligste poetiske Indtryk 
af de Folkeviser, Landbefolkningen sang, der saa 
ofte omtales og hyppigt gjenfødes hos Shake-
speare. Byen Stratford ligger ved en ældgammel 



9 

Landevej, der fra London fører over til Irland 
og som her gjennemskjærer Avonfloden. Den 
har deraf sit Navn (Landevejs-Vadestedet). Over 
Floden var der bygget en smuk Bro. De male-
riske Huse med deres Gavltage var opførte af Træ 
eller af Bindingsværk. Der fandtes to smukke 
offenlige Bygninger, som staa endnu, den mæg-
tige gamle Kirke tæt ved Avon og Raadhuset 
(the Guildhall) med sit Kapel, det endnu be-
varede Guild Chapel, tilhørende det samme 
Helligkors-Gilde, der ogsaa besad Latinskolen 
ved Siden af. I Kapellet med dets skønne 
Klokkespil fandtes der Vægmalerier, rimeligvis 
de første og længe de eneste Værker af Maler-
kunst, som Shakespeare har set. 

løvrigt var Stratford-on-Avon et usundt Op-
holdssted. Der gaves ingensomhelst Art under-
jordiske Afløbsrender og der fandtes hverken 
Gadefejere eller Skarnagere. Spildevandet fra 
Husene flød ud i slet vedligeholdte Rendestene, 
Gaderne var fulde af stinkende Pøler, hvori 
Svin og Gæs tumlede sig frit, og Møddingen 
bredte sig paa alfar Vej. Det første, vi erfare 
om Shakespeare's Fader, er, at han i April 
1552 dømmes til en Bøde af 12 Pence for at 
have samlet en stor Mødding udenfor sit Hus i 
Henley-Street, en Omstændighed, der dels be-
viser hans Fæhold, dels hans ringe Sans for 
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Renlighed, da den offentlige Mødding kun laa 
et Stenkast fra hans Hus. I sin Velmagts bedste 
Dage 1558 blive han atter tilligemed flere andre 
Borgere idømt en Bøde af 4 Pence for samme 
Forseelse. 

Sagen har sin Interesse fordi det efter al 
Sandsynlighed er disse sanitære Forhold i Strat-
ford der volde Shakespeares tidlige Død. 

Baade paa fædrene og mødrene Side ned-
stammer Digteren fra Landmandsfamilier i War-
wickshire. Hans Bedstefader Richard Shake-
peare boede i Snitterfield, hvor han havde en 
lille Ejendom i Forpagtning. Dennes anden 
Søn, John Shakespeare, flyttede omtrent 1551 
til Stratford og ernærede sig i Henley-Street 
som Garver og Handskemager. I Aaret 1557 
blev hans Kaar væsenligt forbedrede ved hans 
Giftermaal med Mary Arden, den yngste Datter 
af en velhavende Landmand i Nabolaget, der 
faa Maaneder forud var død. Fra sin Fader 
Robert Arden havde hun da lige arvet hans 
Gods Asbies i Wilmecote, desuden havde hun 
Udsigt til som fremtidig Arv at faa Part i en 
større Ejendom i Snitterfield. Asbies anslaas 
til en Værdi af 224 Pund, Indtægten deraf til 
28 Pund, det vil sige 140 Pund (2520 Kroner) 
i vore Dages Penge. Testamentet giver iøvrigt 
gjennem det vedføjede Inventarium et godt Ind-
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blik i en rig Landbofamilies Levevis i hine Tider: 
én enkelt Seng med to Madradser, fem Duge, 
tre Haandklæder osv. Klædningsstykker af Lin-
ned synes man ikke at have havt. Spisered-
skaberne var værdiløse: Træskeer og Træskaale. 
Og Shakespeares Moders Hjem var dog efter 
den Tids Forhold et saare velhavende Hjem. 

Efter sit Giftermaal var John Shakespeare 
i Stand til at udvide sin Virksomhed. Han 
gjorde store Forretninger i Uld, handlede ogsaa 
lejlighedsvis med Korn og andet. Aubrey's Med-
delelse om, at han var Slagter, synes ikke at 
have andet paa sig, end at han lod de Dyr op-
drætte og slagte, for hvis Skind han havde 
Brug, men overhovedet var i hine Dage i en 
saa lille engelsk Provinsby de forskjellige Næ-
ringsveje ikke strengt adskilte; den samme Mand, 
der frembragte Raastoffet, forarbejdede det ogsaa. 

John Shakespeare hævede sig efterhaanden 
til en indflydelsesrig Stilling i den lille By, i 
hvilken han var indvandret. Først (1557) blev 
han en af de Embedsmænd, hvis Hverv det 
var at prøve og smage paa Brødet og Øllet; 
Aaret efter blev han en af Byens fire Politi-
mestre, i 1561 Kæmner, 1565 Raadherre, endelig 
1568 den øverste Borgermester (high bailiff). 

William Shakespeare var sine Forældres 
tredje Barn. To Søstre, der døde i Barndommen, 
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var ældre end han. Han blev døbt den 26. 
April 1564; vi kjende ikke nøje hans Fødselsdag. 
Efter Overleveringen var det den 23. April, ri-
meligere har det været den 22. (i ny Stil den 
4. Maj), da Shakespeare's Gravskrift ellers vist-
nok vilde have nævnet den Omstændighed, at 
Dødsdag og Fødselsdag faldt sammen, og ikke 
vilde have Udtrykket «i hans 53de Aar». 

Ingen af Shakespeare's Forældre besad nogen 
Skolekundskab; ingen af dem synes at have 
kunnet skrive sit eget Navn. De har imidlertid 
villet, at deres ældste Søn ikke skulde mangle 
en Dannelse, de selv havde maattet undvære, og 
sendte Drengen i Stratfords «Friskole« eller 
Grammar-School hvor Børnene optoges i Syv-
aarsalderen, opdroges i latinsk Grammatik, lærte 
at oversætte af Skolebogen Sententiæ Pueriles 
og senere læste O vid, Vergil og Cicero. Skole-
tiden optog Sommer og Vinter den hele Dag, 
dog med de nødvendige Afbrydelser til Maal-
tider og Lege. En tydelig Erindring fra Shake-
speares Skoletid er os opbevaret i «De lystige 
Koner i Windsor«, fjerde Akts første Scene, 
hvor Læreren Sir Hugh Evans overhører den 
lille William i hans hic, hæc, hoc og forvisser 
sig om hans Kjendskab til at smuk hedder pul-
cher, og at lapis er en Sten. Det synes endog 
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som om hans Lærer i Virkeligheden har været 
en Irlænder. 

Den Egn i hvilken Barnet voxede op var 
rig paa historiske Minder og Mindesmærker. I 
Nærheden laa Warwick med sit Slot, berømt fra 
Kampene mellem den hvide og den røde Rose. 
Her levede bl. A. den Greve af Warwick, der 
udmærkede sig i Slaget ved Shrewsbury mod 
Percyerne og var Underhandler ved Henrik V's 
Giftermaal. Under Kampene mellem York og 
Lancaster var Egnen iøvrigt delt Warwick stod 
en Tid lang paa Yorks Side, Coventry tog 
Lancasters Parti. Ogsaa til det nærliggende 
Coventry maa Shakespeare være kommen som 
Dreng. Ogsaa ' denne By var rig paa Minder 
fra den Tidsalder, som han senere skulde gjen-
opvække. I Coventry havde de to Modstandere, 
der optræde i hans «Richard II», Henrik Boling-
broke og Hertugen af Norfolk, deres Sammen-
stød. Men Coventry var ogsaa i en anden 
Henseende en Stad, der for Drengen maatte 
have stor Tiltrækning. Her fandt de regel-
mæssige Theaterforestillinger Sted, der først 
sattes i Scene af Kirken, senere gik over i 
Laugenes Hænder. Rimeligvis har han set de 
halvt middelalderlige religiøse Skuespil, hvortil 
der undertiden i hans Værker hentydes, Stykker 
der fremstillede deres Tilskuere Herodes og det 
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betlehemitiske Barnemord, eller Sjæle, der for-
tæredes i Helvede, eller lignende grelle Ting.*) 
(Henrik VI, II3 III3). 

Ogsaa af kongelig og fyrstelig Pragt har 
Shakespeare rimeligvis alt som lille Barn set 
nogle Glimt. Da han var otte Aar gammel op-
holdt Elisabeth sig paa Besøg nogen Tid i 
Stratfords umiddelbare Nærhed hos den Sir 
Thomas Lucy paa Charlecote, der skulde faa 
en saa gjennemgribende Indflydelse paa Shake-
speares Livsgang. Men i hvert Tilfælde har 
han som Dreng set det nære Kenilworth Slot og 
maa have været Vidne til de uhyre Festligheder, 
som i 1575 afholdtes der af Leicester til Ære 
for Elisabeth under hendes Besøg paa Slottet. 
Familien Shakespeare havde nemlig der en nær 
og indflydelsesrig Slægtning, Leicesters højtbe-
troede Mand Edward Arden, der snart derefter, 
som det synes i Anledning af det spændte For-
hold, hvori Dronningen efter Festen stillede sig til 
Leicester, vakte sin Herres Mistanke eller Mis-
fornøjelse og hvem denne senere lod henrette. 

Det var ikke blot middelalderlige Mysterier, 
den tilkommende Skuespildigter i sin Opvæxt havde 

®) Mindelser derfra er Hamlets Udtryk om den daar-
lige Skuespiller he out-herods Herod og Sammenligningen af 
Fluen paa Bardolphs flammende Næse med en sort Sjæl, 
der brænder i Helvedes Ild. 
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Lejlighed til at se. Byen Stratford havde en For-
kjærlighed for egentlige Theaterforestillinger. Det 
Aar, da Shakespeares Fader var Borgermester, 
kom første Gang omvandrende Skuespillere til 
Stratford og fra 1569—1587 havde Byen Besøg 
af ikke mindre end 24 omrejsende Trupper. 
Der var Dronningens Kompagni, Lorderne Wor-
cesters, Leicesters og Warwicks Tjenere, som 
jævnligt gave Gjæstespil i Stratford. Det var 
Brug, at disse først gjorde Borgermesteren deres 
Opvartning, underrettede ham om, i hvilken 
fornem Herres Tjeneste de stod, og første Gang 
spillede blot for ham og Byens Raad. Vi have 
af en Forfatter ved Navn Willis, der fødtes 
samme Aar som Shakespeare, en Skildring af 
hvorledes han i det nærliggende Gloucester over-
værede en saadan Forestilling, staaende mellem 
sin Faders Knæ, og kunne da danne os et Billede 
af, hvorledes Digteren som Barn første Gang 
saa et Theaters Herlighed aabenbare sig for ham. 

Han har i sine Drenge- og Ynglingeaar 
havt Lejlighed til saaledes at lære største Delen 
af det ældre engelske Skuespilforraad at kjende, 
deriblandt dels saadanne Stykker, hvorover han 
senere gjør sig lystig, som The Life of Cambyses, 
hvis Pathos Falstaff holder sig op over, dels 
saadanne, der senere blev Grundlag for hans 
egne Skuespil, som The Supposes, der benyttedes 
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i Torning of the shrezv, eller det gamle Stykke om 
Kong Johan eller Famous Victories of Henry V, 
der indeholder nogle af Grundlinjerne til hans 
Henrik den Fjerde. 

Rimeligvis har Shakespeare som Dreng og 
Yngling ikke nøjedes med at se Theaterfore-
stillingerne, men har opsøgt Skuespillerne i de 
forskjellige Værtshuse, de beboede, i Svanen, 
Kronen eller Bjørnen. 

I Almindelighed var Skolegangen endt med 
det 14de Aar. Da Shakespeare var i den Alder, 
skal hans Fader have taget ham ud af Skolen, 
fordi han havde Brug for ham i sin Forretning. 
Det var da begyndt at gaa tilbage med Faderens 
Formuesomstændigheder. 

I Aaret 1578 pantsatte John Shakespeare 
sin Hustrus Ejendom Asbies for en Sum af 
fyrretyve Pund, som han synes at have for-
pligtet sig til at tilbagebetale inden to Aars 
Forløb, hvad han selv iøvrigt negter. Samme 
Aar beslutter Kommunen at eftergive ham baade 
Skatten til Udrustning af Soldater og den Fattig-
skat, han som Alderman havde at udrede. I 
det følgende Aar er han paany ude af Stand 
til at betale Krigsskatten. Da han i 1580 solgte 
et Stykke Jord, der tilfaldt ham efter hans 
Svigermoders Død, for at kunne indløse Pantet 
i Asbies og da Panthaveren, en vis John 
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Lambert, Søn af Edward Lambert, til hvem 
Pantet oprindeligt var afstaaet, vægrede sig ved 
at modtage dette med den Begrundelse eller 
under det Paaskud, at han ikke havde faaet 
Summen tilbage i rette Tid og at John Shake-
speare desuden havde anden Gjæld til ham, 
kalder denne under Processen, der fulgte, sig 
selv «en Person i smaa Kaar og med faa Venner 
og Beskyttere i Grevskabets. Hvad Udfald 
denne Proces fik, er os ubekjendt, men det 
synes som om Faderen og efter ham Sønnen 
har taget sig den nær og havt den Opfattelse, 
at der gjordes dem højlig Uret. I Taming of 
the Skrew's Forspil kalder Christofer Snu sig en 
Søn af den gamle Snu fra Burton-on-the-Heath. 
Men Burton-on-the-Heath var netop Stedet, hvor 
Lambert's, Fader og Søn, var bosat. Og denne 
Ytring af Forspillets Hovedperson er betegnende 
nok en af de faa, som Shakespeare har føjet til 
Forspils-Replikerne i det gamle Stykke, han her 
har omarbejdet. 

Fra nu af bliver John Shakespeare's Stilling 
stedse slettere. I Aaret 1586, da hans Søn 
rimeligvis allerede var i London, bliver han ud-
pantet og der udstedes ikke mindre end tre 
Arrest-Befalinger mod ham; han synes en Tid 
lang at have siddet i Fængsel for Gjæld. Han 
afsættes fra sin Stilling som Raadmand, fordi 

2 
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han i lang Tid ikke mere havde indfundet sig 
ved Møderne paa Raadhuset. Han vovede for-
modentlig ikke at gaa derhen af Frygt for at 
arresteres af sine Fordringshavere. Han synes 
at have mistet mange Penge ved at gaa i Borgen 
for sin Broder Henry. Desuden var der Han-
delskrise i Stratford da. Klæde- og Garn-Til-
virkningen, hvoraf Borgerne levede, var bleven 
langt mindre indbringende end før. 

Hvor pinlig John Shakespeares Stilling var 
saa sent som i Aaret 1592, have vi et Vidnes-
byrd om i Sir Thomas Lucy's Indberetning an-
gaaende de Indbyggere i Stratford, der ikke efter-
kom Hendes Majestæts Lovforskrift, en Gang om 
Maaneden at gaa i Kirke. Imellem dem nævnes 
han som «ikke vovende sig derhen af Frygt for 
Gjældsproces.» 

Det er sandsynligt, at den unge William, da 
hans Fader har taget ham ud af Friskolen, har 
gaaet denne til Haande i hans Drift og Forret-
ning; umuligt er det heller ikke at han, som en 
Hentydning hos en Samtidig synes at udtale, i 
nogen Tid har været Skriver paa en Advokats 
Kontor. Meget tidligt har i ethvert Tilfælde 
rimeligvis hans store Evner røbet sig, tidligt 
maa han have begyndt at skrive Vers og tidligt 
moden har han, som i Reglen Genier, været i 
alle Forhold. 
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III. 

Kun atten Aar gammel, i December 1582 
giftede William Shakespeare sig med en 26aarig 
Pige Anna Hathaway, Datter af en nys afdød 
velhavende Gaardmand i Nabolandsbyen, men 
fra samme Sogn. Ægteskabet, der i og for sig 
synes noget hastigt indgaaet af en kun atten-
aarig Yngling, hvis Fader sad i trykkende Kaar 
og som selv rimeligvis kun havde en ringe Løn 
som dennes Medhjælper at leve af, kom tilmed 
noget hurtigere i Stand end det var Regel. I 
et Dokument fra 28. November 1582 gaa to 
Venner af Familien Hathaway med en efter Da-
tidens Forhold meget betydelig Sum i Biskops-
sædet Worcester i Borgen for at der ikke var 
noget til Hinder for Ægteskabets Indgaaelse 
efter én Lysning istedenfor efter de lovbefalede 
tre. Saavidt man kan skjønne, er det Brudens 
Familie, der har været ivrig for at bringe 
Brylluppet i Stand, medens Brudgommens har 
holdt sig tilbage, maaske end ikke givet sit 
Samtykke. Og til denne Hurtighed svarer det, 
at det første Barn, Datteren Susanne, indfandt 
sig noget hastigt, i Maj 1583, kun fem Maa-
neder og tre Uger efter Giftermaalet. Det er 
imidlertid sandsynligt at en Trolovelse, der i 




