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Italiensk opera i Hofteatret 1841-54

Henrik Engelbrecht
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Forord

I december 1841 går en lille flok italienere op ad 
en kold vindeltrappe i en sidefløj til Christiansborg 
Slot. De skal for første gang se det teater, de skal 
spille i om kort tid – og det er kongen selv, der har 
inviteret dem indenfor på Hofteatret. Lugten fra de 
kongelige stalde lige under teatret blander sig med 
stanken fra de få primitive retirader. Der er ingen 
varme i salen, men teatret er alligevel en enorm 
forbedring fra det træskur på Vesterbro, hvor italie-
nerne har spillet den sidste måned. 

Det er længe siden Hofteatret sidst blev brugt som 
egentligt teater. I 1841 er Hofteatret både elevskole, 
prøvelokale og koncerthus. Hofteatret blev oprin-
deligt bygget i 1767 som et kombineret teater og 
festlokale. Det var her, Struensee fem år senere gik 
til maskebal, kun få timer før han blev anholdt for 
højforræderi. De sidste mange år er Hofteatrets 
lokaler blevet brugt som anneks til det store, kon-
gelige teater – ikke mindst til elevernes uddannel-
se. Det er her, H.C. Andersen sveder som en ikke 
overvældende begavet balletelev ved Det Kongelige 
Teater i årene omkring 1820.

Hofteatret danner også ramme om mange af byens 
offentlige koncerter. I 1820 får Selskabet til Musik-
kens Udbredelse kongens tilladelse til at benytte 
teatret til deres regelmæssige koncerter med den 
nye avantgardemusik fra det store udland; her kan 
byens kulturelite høre symfonier af både Beetho-
ven og Weber, og i 1837 får også Musikforeningen 
lov til at spille koncerter på Hofteatret. Og nu skal 

teatret desuden være ramme om italienske ope-
raforestillinger i krydsfeltet mellem finkultur og 
underholdningsbranche. 

De italienske sangere får københavnerne til at gå 
fuldstændig amok over en helt ny og eksplosiv 
form for musikdramatik – meget langt fra de for-
sigtige forsøg på at puste liv i Rossinis og Donizet-
tis musik, som de kender fra byens eget ensemble af 
velmenende skuespillere på Det Kongelige Teater. 
De konservative kræfter i byen vender øjne af det, 
de mener er et forbigående modefænomen – men 
andre tilbeder de italienske sangere som rock-
stjerner i dag. Damerne i byen samler på lokker af 
de mest populære tenorers hår, og herrerne råber 
bravo og da capo. Alle diskuterer ivrigt den nye 
soprans præstation i Bellinis Norma. 

Men alt det er stadig fremtid i slutningen af 1839. 
Historien begynder her, nemlig med et dødsfald, 
som berører hele landet.
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Gøgl, cirkus og italiensk opera

Den 3. december 1839 dør Danmarks konge. Un-
der enevælden er det en begivenhed, der potentielt 
kan ændre virkeligheden fra dag til dag; kongen 
tager alle væsentlige beslutninger i riget, og de 
liberale i landet vejrer morgenluft efter den enevæl-
dige Frederik 6.’s årelange jerngreb om magten. De 
bliver slemt skuffede. 

Den nye Kong Christian 8. har ingen planer om at 
ændre tingenes tilstand markant, og Danmark er 
fortsat hvad vi i dag ville betegne som en politistat. 
Det fem år gamle skindemokratiske projekt med 
stænderforsamlinger i hele riget kommer ikke i 
nærheden af at være reel medbestemmelse; kun  
3% af befolkningen har stemmeret til forsamlinger-
ne, som i øvrigt slet ikke kan beslutte noget – blot 
indstille forslag til kongen. Censuren slår fortsat 
benhårdt ned på alle optræk til blot de mindste 
antydninger af lyst til forfatningsændringer, og 
kongens højre hånd, J.G. Adler, har travlt med i al 
hemmelighed at uddele økonomisk hjælp til den 
kongetro del af pressen fra kongens private “char-
tolkasse”. 

Frederik 6. interesserede sig ikke nævneværdigt 
for kunst og teater, og han gik kun i teatret på 
Kongens Nytorv af pligt. For mange danskere var 
han til gengæld den store landsfader, en bundsolid 
familiefar og en jævn mand, der ikke fløj højere 
end vingerne bar. Med Christian 8. er det helt 
anderledes. Han er 53 år gammel, har tynde ben 
og en mave, der vidner om en sund interesse for 

mad i rigelige mængder. Men den nye konge er 
også forfængelig. Hver morgen ordner en kammer-
tjener hans bølgede hår med et krøllejern, så han 
er klar til en dag, som kun ender perfekt, hvis den 
har omfattet luksusadspredelser som god vin og 
italiensk opera. 

Kongen har 20 år tidligere været på den store dan-
nelsesrejse til Italien, og han har oplevet opera på 
allerhøjeste internationale niveau. Som ung kron-
prins er han ikke ovenud begejstret for de lokale 
bestræbelser på at synge Bellini og Rossini på Det 
Kongelige Teater i København; her er det en gam-
mel tradition, at det er de samme skuespillere, der 
både spiller Holberg og synger Mozart – specialise-
rede operasangere hører fremtiden til. 

H.C. Andersen er en af de få danskere i midten af 
1800-tallet, der også rejser til Italien. Han har altså 
noget at sammenligne med, når han bedømmer 
den italienske operas forhold i København: 

Den italienske Musik synes ikke ret at ville 
gjøre Lykke i Danmark. Den har mange mod
standere, men Grunden hertil ligger vist mest 
i den Omstændighed, at vi have kun et eneste 
Theater, af hvis Personale man næsten fordrer 
overmenneskelige Kræfter; de samme Perso
ner, der spille i Tragedien, maae Aftenen efter 
optræde i Lystspil, Vaudeviller eller Opera, og 
vi give tydsk, fransk og italiensk Musik, hvor 
Characteren i hver dog er saare forskjellig. De 
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Kong Christian 8. er på 
papiret søn af sin  

forgængers halvbror,  
arveprins Frederik, men 

han har en slående lighed 
med hofchefen Frederik von 

Blücher, der sandsynligvis er 
far til både Christian og tre 
af hans søskende. Christian 

8. er vild med teater og 
opera, og han tilbringer over 

250 aftener i Det Kongelige 
Teater og Hofteatret i sine 

otte år som regent.  
Her er han portrætteret 

af maleren Johan Vilhelm 
Gertner i 1845.



10 smukke Recitativer bliver gjort til Dialog, hvor
ved det musikalske Legeme sønderlemmes …

Christian 8. er alligevel trofast stamgæst i kongelo-
gen på Det Kongelige Teater allerede fra han er 
helt ung. Det er ham, der presser på, da italieneren 
Giuseppe Siboni i 1819 bliver ansat på teatret som 
den internationale redningsmand, der skal højne 
kvaliteten af opera i København. 

Siboni uddanner en ny generation af sangere i den 
italienske sangtradition. Han kæmper i årevis mod 
de mange københavnere, der ser italiensk opera 
som plat og billig underholdning, slet ikke på sam-
me niveau som de franske, tyske og – ikke mindst 
– danske værker. Han kæmper også mod dem, der 
med Johan Ludvig Heiberg i spidsen mener, at opera 
slet ikke er fremtiden, men at den tilhører vaudevil-
legenren. Kampen er opslidende og utaknemmelig, 
og Giuseppe Siboni giver efterhånden op. Han dør i 
1839 som en skuffet og udbrændt mand. 

Samme år kommer en ægte operafan altså på tro-
nen, og Det Kongelige Teater spiller kortene klogt. 
Ledelsen sætter den nye konges yndlingsopera, 
Bellinis Norma, på plakaten som første forestilling 
efter tronbestigelsen. Teatret har monopol på at 
spille seriøst teater i København – men også andre 
vejrer morgenluft på operaområdet. 

Philippo Pettoletti er direktør for Vesterbroes nye 
Theater, der ligger udenfor voldene – helt derude, 

Philippo Pettoletti er født i 1783 eller 
året efter, og kommer til Danmark 
som en del af den italienske gøgler 
Pasquale Casortis trup. Han er med 
til at videreføre den pantomime
tradition, som stadig i dag kan ses 
på Pantomimeteatret i Tivoli.
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hvor frihedsstøtten står. Han er førstegenerations-
indvandrer fra Venedig, og har boet i København i 
næsten 40 år. Han kommer til byen med et italiensk 
pantomimeselskab, og han optræder som stærk 
mand og musikalsk klovn; hans hofnummer er at slå 
saltomortaler og spille på violin imens. Men Petto-
letti får efterhånden ambitioner om ikke bare at op-
træde på andres teatre – han vil også selv være chef. 

I 1828 lejer han sig sammen med to kompagnoner 
ind på bagermester Schurs nyrenoverede Blaagaard 
Theater på Nørrebrogade. Teatret er det største og 
mest komfortable af forstadsteatrene i København, 
og repertoiret består af en bred palet af pantomime-
forestillinger, stærke mænd, tryllekunstnere,  
marionetdukker, skyggespil og gøgl i alle afskyg-
ninger. Pettoletti spiller selv rollen som velkendt 

Det indre af Vesterbroes nye Theater tegnet af Hans Christian Ley under en cirkusforestilling i 1856. Salen kan 
indrettes til netop den type forestillinger ved at man rydder midten af teatret, og at publikum så til gengæld også 
sidder på den scene, som italienerne benytter i 1841. Teatermuseet i Hofteatret.



12 fransk kejser i en stort anlagt pantomimeforestil-
ling, der beskriver “Napoleons Død og Begravelse 
paa Øen Sankt Helena”. 

En del af aktiviteterne på Pettolettis teater er 
cirkusforestillinger, som i mange tilfælde er rent 
dyrplageri; en aften falder en elefant gennem det 
skrøbelige scenegulv ned i maskinkælderen. Den 
lander på ryggen og brøler i smerte. Efter en halv 
time er den tvunget på benene igen, blandt andet 
takket være to flasker vin. 

Reglerne for forstadsteatrene er klare; det er 
forbudt at spille noget, der bare antydningsvis 
kan tænkes at konkurrere med repertoiret på Det 
Kongelige Teater. Og direktionen på Kongens Ny-
torv holder nidkært øje med, at ingen træder over 
grænsen. I 1831 får Pettoletti besøg af en fransk 
trup, der spiller vaudeviller med børn mellem fem 
og ti år i alle rollerne. I den anledning bliver han 
politianmeldt af Det Kongelige Teaters ledelse, som 
mener at han har overtrådt forbuddet mod at spille 
forestillinger, der er i direkte konkurrence med 
kongens eget teater. Pettoletti snakker sig behæn-
digt ud af sagen, men får nu alligevel en advarsel 
om for fremtiden at holde sig strengt til reglerne. 

Men Pettoletti har ambitioner om at præsentere  
andet end børnearbejdere, dyrplageri og den 
laveste gøglerfællesmængde for sit publikum. Han 
ansøger Frederik 6. om lov til at præsentere tyske 
vaudevillegæstespil, men får blankt afslag. Alligevel 

sniger han udenlandske sangere ind på sit teater; i 
april 1832 optræder to italienere, Annato og Pere-
cini, for første gang på Blaagaard Teater. De synger 
italienske sange med guitarakkompagnement, og 
pressen er især begejstret for Annato, som er i 
besiddelse af hvad en journalist kalder “en frappant 
Tunge-Volubilitet”. 

En tidlig morgen i april 1833 bliver der slået bran-
dalarm; teatret er i flammer, og det brænder ned til 
grunden på kort tid. Alle dekorationer og maskin-
dele er også gået tabt. Pettoletti er hurtigt klar med 
en ny plan, og han ansøger igen kongen om at få 
tilladelse til at spille mere seriøst teater. Allerede i 
juni lykkes det ham – måske fordi både hoffet og 
direktionen på Det Kongelige Teater alligevel synes, 
at Pettoletti fortjener lidt medgang. 

Plakat for Det Storhertugelige  
MecklenburgStrelitzer Hofteater 

Selskabs opførelse af Rossinis  
Wilhelm Tell på Vesterbroes nye  

Theater i sommeren inden  
italienerne rykker ind.
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14 Pettoletti lejer det ledige morskabsteater på  
Vesterbro og præsenterer nu “dramatiske Forestil-
linger” med Carl Beckers tyske skuespillertrup, som 
allerede i ti år havde haft tilladelse til at turnere i 
provinsen. Myndighederne har åbnet døren til en 
mere lempelig fortolkning af Det Kongelige Teaters 
monopol på klem; i november 1833 får Pettolet-
ti bevilling til at spille dramatiske forestillinger 
udenfor voldene i de tre sommermåneder, hvor Det 
Kongelige Teater holder lukket. 

Pettoletti satser stort. Han låner penge og lejer en 
grund på Vesterbro lige syd for Frihedsstøtten. Her 
opfører han på under tre måneder sit eget teater, 
som får navnet Vesterbroes nye Theater. Der er 
plads til 1200 tilskuere i den runde sal, og akustik-
ken er forbavsende god. Man ser også godt fra stort 
set alle pladser i den cirkelformede sal, som minder 
om en cirkusarena. Men der er ikke råd til luksus; 
væggene i den helt uopvarmede bygning består 
af rå, uhøvlede brædder banket op på en muret 
sokkel. Der er hverken råd eller plads til en ordent-
lig foyer eller korridorer, der er fodkoldt, fordi der 
simpelthen slet ikke er et rigtigt gulv i salen – og 
det trækker ind mange steder, hvor der ligefrem er 
huller i væggene ud til det fri. I bladet Politivennen 
klager en hårdtprøvet københavner over at man 
“for en Aftens Fornøjelse må plages med Forkølelse 
8 til 14 Dage og undertiden længere”.

Alligevel går københavnerne i sommeren 1834 i 
teatret hos Pettoletti og ser Det slesvig-holstenske 

Hofteaterselskabs opførelser af både skuespil og 
populære operaer som Rossinis Barberen i Sevilla, 
Mozarts Figaros bryllup og Webers Jægerbruden. 
Truppen synger det hele på tysk, og de medbringer 
et kor på 10 damer og 10 herrer og et orkester på 22 
mand. I de følgende somre gæster både slesvig-hol-
stenerne og flere andre tyske operatrupper Vester-
bros nye Theater. Om vinteren, når Det Kongelige 
Teater spiller, fylder Pettoletti teatrets repertoire 
ud med spanske danserinder, dværge fra Böhmen, 
stærke mænd og rene cirkusforestillinger. 

Men Pettoletti har stadig ambitioner, som rækker 
længere. Han ansøger igen og igen om at få lov til 
at udvide sin virksomhed, og han ved, at den nye 
konge er særligt glad for italiensk opera. I august 
1840 sker miraklet; Christian 8. underskriver en 
kongelig resolution, der giver Pettoletti lov til at 
“give Forestillinger i det italienske Sprog paa det 
Dem tilhørende Theater udenfor Kjøbenhavns 
Vesterport”. Pettoletti får samtidig at vide, at han 
hverken kan regne med økonomisk hjælp fra 
hoffet, med hjælp fra Det Kongelige Kapel – byens 
eneste orkester – eller fra Det Kongelige Teater i det 
hele taget. Men monopolet er brudt for første gang 
i 100 år. Pettoletti kan begynde at forberede en helt 
ny æra i dansk operahistorie.



15

Vesterbroes nye Theater er det brune træhus bag træerne. Det ligger udenfor byen i landlige omgivelser helt ude ved 
Frihedsstøtten – tæt på den nuværende Københavns Hovedbanegård. Her kommer bønderne forbi med deres varer på 
vej ind mod Vesterport. Tegning fra 1838. Det Kongelige Bibliotek.
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Italienerne er ankommet!

En tidlig morgen i november 1841. Ved toldboden 
i København går ni italienere i land fra damperen 
Christian den Ottende fra Kiel. De har ikke lang 
tid til at bevise, at de kan få københavnerne til at 
gå til opera, der bliver sunget på et sprog næsten 
ingen i byen forstår. Pettoletti har kun hyret dem 
for en måned i første omgang, og det haster med 
at få en forestilling stablet på benene. Allerede tre 
dage senere er der premiere på Donizettis Gemma 
di Vergy. 

Også Pettoletti har travlt. Han er klar over, at han 
må forbedre forholdene for publikum, hvis han skal 
gå i direkte konkurrence med Det Kongelige Teater. 
Han får hurtigt bygget nødtørftige korridorer 
udenfor indgangene til parkettet, forbedret garde-
robeforholdene og installeret et par kakkelovne. 

De otte sangere – inklusive selskabets direktør, 
bassangeren Giovanni Savio – er sammen med di-
rigenten Paolo Sperati kommet til byen fra Berlin. 
Her har de været en del af det italienske operakom-
pagni, der sommeren over har haft stor succes i den 
prøjsiske hovedstad. Den lokale presse fremhæver 
især tenoren Pietro Rossi og primadonnaen Felicità 
Forconi – og de er begge med i truppen, der nu er 
kommet til København.

Pettoletti har allerede mindst en måned inden han 
får kongens tilladelse været i kontakt med italiener-
ne i Berlin. Aviserne Dagen og Berlingske Tidende 
varmer i forvejen godt op under potentielle billet-

købere med entusiastiske foromtaler af det forestå-
ende gæstespil af italienerne fra Berlin. 

Den lille trup har hverken kor eller orkester med 
fra Berlin, så det er lokale løsarbejdere, unge stu-
derende og måske dygtige amatører, der gør det ud 

En anonym tegner har foreviget to 
af de italienske sangere; til venstre 
tenoren Pietro Rossi, som tegneren 
har givet denne sætning med: “Og 

han henrev Alle med sin sonore 
Stemme og følelsesfulde Foredrag”. 
Til højre bassen Napoleone Torre: 

“Denne dybe Tone fyldte os alle  
med yndig Rædsel”.  

Teatermuseet i Hofteatret.
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18 for et italiensk operaorkester. Koret lader til for det 
meste at bestå af dem, der nu engang har lyst til at 
medvirke – og selv om Pettoletti hyrer den lokale 
sanglærer Just Levy til at forsøge at få det bedste ud 
af situationen, er det svært at forestille sig hvordan 
man på kun få dage kan få en gruppe nok så vel-
menende amatører til at synge opera på italiensk  
i en tradition, ingen af dem kender. Just Levy er 
i øvrigt heller ikke selv fuldtidsprofessionel; ved 
siden af arbejdet som sanglærer sælger han bl.a. 
legetøj og silkestoffer, og går fallit med sin silke-   
og klædefabrik i 1861. 

Nu har italieneren Paolo Sperati overtaget arbejdet 
med både orkester og kor. De har i bedste fald tre 
dages prøver med en kun 20-årig dirigent, der taler 
et sprog ingen af dem sandsynligvis forstår mange 
ord af. 

Torsdag 18. november 1841 går tæppet for italie-
nernes første forestilling på Vesterbroes nye The-
ater. Pettoletti vil gerne have penge i kassen med 
det samme, og sælger abonnementer med rabat, 
hvis man køber billet til 12 forestillinger med de 
italienske sangere. De fleste vil nok lige se tiden an, 
og mange tænker sig nok også om en ekstra gang, 
når de opdager, at de bedste pladser på Vesterbro 
koster det samme som de tilsvarende i Det Konge-
lige Teater. Det er måske en smule optimistisk at 
sætte billetpriserne så højt, når man helst skal fylde 
et teater med 1200 pladser – det samme antal som 
teatret på Kongens Nytorv. 

Pettoletti får da også kun fyldt halvdelen af sæder-
ne til den store premiere på italienernes gæstespil 
– selv om han sikkert er rundhåndet med fribil-
letter i løbet af eftermiddagen. Området omkring 
teatret er oplyst af de nye lamper, som Pettoletti 
har sat op i sidste øjeblik. Ved indgangen kan man 
købe et hæfte med rollelisten og teksten til aftenens 
opera på både italiensk og dansk. De ivrigste bliver 
lukket ind i salen kl. 17, en time før forestillingen 
begynder. Det varer ikke længe, før man finder ud 
af, at de nye kakkelovne slet ikke kan varme salen 
op. H.C. Andersen er til premieren, men går hjem 
undervejs, fordi han fryser. 

Orkestret stemmer ikke, påpeger flere anmeldere 
– og de undrer sig over, at det overhovedet lykkes 
solisterne at synge til et så ringe akkompagnement. 
Bedre er det ikke med koret; avisen Fædrelandet 
skriver i sin anmeldelse: 

Chorene vare høist slette; en Afdeling blæsende 
Instrumenter, la banda, som efter italiensk 
Skik træder ind paa Scenen for at forstærke 
Effecten, understøttede dem vel noget, men 
deres Usikkerhed og Uduelighed var dog overalt 
fremtrædende og forstyrrende.

Alle er også enige om, at det sceniske udstyr 
nærmer sig en parodi. “Et fattigt og indknebent 
Decorations-Apparat, en maadelig Costumering af 
Chor-Personalet etc. etc.”, skriver Fædrelandet, som 
kommer med flere gode eksempler på hvor svært 
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det er at fastholde illusionen, når en korsanger 
kommer til at vende sig om og afsløre, at det alt for 
lille kostume er sprættet op i ryggen og nødtørf-
tigt syet sammen igen – eller når en kriger taber 
sit sværd på gulvet og lyden afslører, at det farlige 
våben er lavet af træ.  

Premieren på Donizettis Gemma di Vergy bliver 
alligevel en vild oplevelse for mange af de køben-
havnere, der er mødt op; det, de oplever på scenen, 
er nemlig helt anderledes end hvad de er vant til at 
se og høre, når de går i Det Kongelige Teater. Fæd
relandet skriver om en helt ny sammensmeltning 
af sang og drama, og i Dagen kan man læse om 
de italienske solisters “gribende melodiske Fylde” 
og stemmer med “bøjelighed, fasthed, klarhed og 
renhed”. 

Corsarens tegning af forskellen på 
de danske og de italienske sangere 
sætter måske nok tingene på 
spidsen, men meningen er tydelig; 
de italienske italienere leverer en 
helt anden operavare, end den 
københavnerne er vant til på Det 
Kongelige Teater.
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Det satiriske blad Corsaren bringer denne karikatur af en ekstatisk tilskuer til en forestilling med de  
italienske sangere.



21Det er tydeligt, at italienerne synger med en helt 
anden teknik end den, københavnerne er vant 
til fra de lokale sangere. Mange får simpelthen et 
chok. Måske som hvis vi i dag kun havde hørt Do-
nizetti og Bellini sunget af skuespillere som Tommy 
Kenter og Trine Dyrholm – og Anna Netrebko og 
Roberto Alagna så pludselig troppede op med deres 
skolede operastemmer og en volumen, der blæste 
alle bagover.  

Danskerne er målløse – og ikke kun over den nye 
måde at udtrykke sig på rent sangligt. Det er nok 
de færreste, der har tid til at sidde og følge med i 
teksten i de små hæfter undervejs ... og det er sik-
kert heller ikke nødvendigt. De italienske gæstesan-
gere er simpelthen deres eget levende tekstanlæg, 
og deres spillestil minder nok en del om karakter-
dansernes indsats i Bournonvilles balletter på Det 
Kongelige Teater, eller om de pantomimer, man 
også fortsat kan se i Tivoli den dag i dag. Publikum 
er helt med på i hvert fald de store linjer i historien, 
når handlingen bare er simpel nok. 

Kjøbenhavnspostens anmelder er på de begejstredes 
side, og roser især sangerne i hovedpartierne, både 
for deres udtryksfulde sang, og den utrolige drama-
tiske effekt, som især Felicità Forconi præsenterer 
de måbende tilskuere for. Han nævner også, at hun 
ikke altid synger helt rent, men ofte hænger i den 
lavere ende af intonationsskalaen, når hun synger i 
det høje leje – det kan måske skyldes, at hun ikke er 
vant til at synge i temperaturer, der nærmer sig nul-

punktet, mener anmelderen. Han er, som langt de 
fleste af sine kolleger, ikke overbelastet med viden 
om sangteknik. 

Det er ikke kun de medvirkende, der lider i det sto-
re, kolde teater; aviserne anbefaler på det kraftigste 
Pettoletti at forbedre forholdene for publikum, og 
i det mindste at lægge sivmåtter ud på det iskolde 
jordgulv. Men de italienske sangeres helt nye og 
anderledes måde at synge og agere på får åbenbart 
de fleste til at glemme kulden og trækken; de går 
amok i begejstring, og både Felicità Forconi og Pie-
tro Rossi får flere fremkaldelser – noget, der ville 
være utænkeligt på Det Kongelige Teater, hvor der 
er strengt forbud mod dens slags. 

Kl. 21 er forestillingen slut, og de frysende tilskuere 
kan gå hjem i en rus af ny, spændende musik og 
frem for alt af en helt ny form for musikteater, som 
de aldrig har set og hørt magen til. Det Kongelige 
Teaters sangere har fået alvorlig konkurrence. 

Til den tredje opførelse af Gemma di Vergy får 
Pettoletti fornemt besøg i sit teater; Christian 8. er 
i salen 21. november, og han er begejstret. Måske 
har han den aften fået en idé, da han har siddet i 
det kolde og utætte teater; kunne man ikke finde et 
bedre teater til italienerne? Måske har han endda 
tænkt tanken allerede inden da. 

Billetsalget til forestillingerne går stadig trægt på 
trods af den store begejstring hos dem, der allerede 



22 har oplevet sangerne fra Italien. Pettoletti lader sive 
til pressen, at italienerne har planer om at forlade 
byen og tage til Hamburg “hvor Forholdene er 
langt bedre”, hvis københavnerne ikke begynder at 
købe flere billetter. Han gør samtidig to ting, som 
lader til at virke; han sætter billetprisen ned, og 
han annoncerer, at den næste premiere er på en 
opera, som Det Kongelige Teaters publikum kender 
særdeles godt: Rossinis Barberen i Sevilla. Nu får 
Pettoletti endelig udsolgt hus – men der er kræfter i 
gang for at køre ham ud på et sidespor. 

I de første dage af december 1841 kan man i fire af 
hovedstadens aviser læse, at løjtnant Georg Car-
stensen skal overtage det italienske selskab, og i 
den forbindelse har aftalt med hoffet, at han kan 
benytte Hofteatret til forestillingerne. 

Carstensen er en yderst entreprenant herre. Han er 
både redaktør af tidsskriftet Figaro, han arrangerer 
festaftener med ny, spændende musik af H.C. Lum-
bye i Kongens Have og på Christiansborg Ridebane 
– og kun to år senere har han åbnet en ny forlystel-
seshave på det gamle militærterræn lige udenfor 
Vesterport. Haven får navnet Tivoli, men den er 
stadig fremtidsmusik i dagene op til julen 1841. 

Georg Carstensen er 29 år gammel. Han er en rast-
løs alkoholiker, som hele tiden lægger nye planer. I 
begyndelsen af december 1841 er Carstensen i gang 
med det, man i dag ville kalde en solid gang spin. 
Han har nemlig hverken en aftale med hoffet eller 

for den sags skyld med italienerne. Til gengæld har 
han gode forbindelser til dagspressen – bl.a. fordi 
flere af hans egne skribenter på Figaro også arbej-
der for andre organer – og Carstensen planter helt 
med vilje historien i aviserne for at presse begge 
parter til et samarbejde med sig selv i centrum. 

Georg Carstensen er en mand med en 
temmelig usund døgnrytme; om aftenen 

går han ned på sin stam restaurant på 
Kongens Nytorv, Minis Café – og når de 
så lukker omkring midnat tager han tit 
vennerne med hjem til lidt mere seriøs 
druk og måske noget natmad. Han går 
som regel først i seng ved 34tiden, og 

så stiller hans tjener en flaske rødvin 
på natbordet, som han så drikker af 
når han vågner i løbet af natten og 

formiddagen. Carstensen står op ved 
middagstid, og så skal hans tjener i 

mellemtiden hver dag have været i byen 
for at købe et par nye, hvide handsker 

og seks store cigarer. Så er Georg 
Carstensen klar til endnu en dag.  

Stik efter maleri af  
Wilhelm Marstrand fra 1844.
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24 Planen lykkes ikke. Hoffet har allerede i et stykke 
tid – med stor sandsynlighed på kongens initia-
tiv – forhandlet med italienernes chef, Giovanni 
Savio. Det er endda en helt nærliggende mulighed, 
at Christian 8. allerede fra begyndelsen blot har 
set Pettoletti som en nyttig mellemmand til at få 
gæstespillet i hus, og hele tiden har sigtet mod 
at knytte italienerne til sit eget teater, hvis de fik 
succes. Hverken hoffet eller Savio er interesserede 
i endnu et mellemled, og allerede mindre end to 
uger senere skriver aviserne, at der er indgået en 
aftale mellem hoffet og Savio udenom Carsten-
sen. Det er ceremonimester Joachim Godsche von 
Levetzau, der forhandler sagen for kongen – selv 
om Levetzau egentlig burde være en smule inhabil; 
han er nemlig også chef for det konkurrerende Det 
Kongelige Teater.

Georg Carstensen har tabt slaget – men han har fået 
blod på teatertanden. Han hører et rygte om, at Det 
Kongelige Teaters økonomiinspektør vistnok er på 
vej til at sige sin stilling op. Carstensen sender fluks 
en uopfordret ansøgning afsted, hvor han bl.a. slår 
på sine tidligere erfaringer med at bygge modeltea-
tre. Teatret besvarer aldrig ansøgningen. Carstensen 
vender sin opmærksomhed mod nye projekter, og 
to år senere står han ved indgangen til sit nyåbnede 
Tivoli og giver hånd til alle, der besøger forlystelses-
haven på åbningsdagen 15. august 1843. 

Giovanni Savio venter nu på at han og kollegerne 
kan rykke ind i Hofteatret – men han kommer 

aldrig til at opleve den første forestilling i de nye 
omgivelser. Savio har fået et slagtilfælde i slutnin-
gen af november, og dør af en tilstødende lungebe-
tændelse nytårsaftensdag 1841. Italienerne står nu 
uden chef kun få dage før de har premiere på et nyt 
teater, hvor de selv er ansvarlige for alt.

Selv om Georg Carstensen i første 
omgang ikke får en praktisk finger 

med i spillet, hverken på Det 
Kongelige Teater eller når det gælder 

selve opførelserne på Hofteatret, 
ser han alligevel sit snit til at tjene 

lidt penge på publikums begejstring 
for deres nye, udenlandske idoler. I 

sæsonen 184243 udgiver Carstensen 
en lille mappe med syv litografier af 

de italienske stjernesangere. Mappen 
kan købes i italienernes billetsalg hos 

købmanden Domenico Capozzi på 
Kongens Nytorv for 1 speciedaler – 

ca. det samme som 2 rigsbankdaler.  
Teatermuseet i Hofteatret.
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Hofteatret

Seks dage inde i 1842 kan italienerne endelig spille 
deres første forestilling inden for voldene i det, der 
på papiret er det fine, gamle Hofteater. Teatret er 
i virkeligheden både nedslidt og forsømt, og nu 
bliver det sat nødtørftigt i stand i løbet af de sidste 
to uger af 1841. Teatermaleren Troels Lund får et 
budget på 600 rigsbankdaler til at friske rummet 
op. Der bliver installeret nye lamper på scenen, og 
sat nye sofitter i sceneloftet. De forreste rækker på 
parkettet bliver indrettet som nummererede plad-
ser, og bænkene her får beklædning, så man ikke 
sidder på det rå træ. 

Alt er en balancegang mellem at gøre det muligt 
igen at spille teater i salen uden at investeringer-
ne er alt for drastiske; måske bliver italienernes 
gæstespil en fiasko efter få forestillinger, og så er 
det jo spildte kræfter og penge at gøre alt for meget 
ud af istandsættelsen. Pressen er ikke imponerede; 
Berlingske Tidende skriver, at 

arrangementet af Scenen og Dekorationsvæse
net er, paa Grund af, at den uheldige Aarstid 
og den korte Tid ikke har tilladt Malingen af 
nye Decorationer, vel ikke meget glimrende.

Efter Giovanni Savios død er jobbet som chef for 
den italienske trup blevet overtaget af en greve fra 
Lombardiet. Giovanni Marasini er gift med sel-
skabets primadonna, Felicità Forconi, og nu er det 
ham, der styrer forretningen og har kontakten til 
hoffet. Pettoletti er ude af billedet, og de kommen-

de måneder er der en del skriveri frem og tilbage 
mellem hoffet, italienerne og Pettoletti, som forstå-
eligt nok føler sig snydt for en god indtægt. Han må 
tage til takke med en økonomisk kompensation for 
den tabte indtægt.

Man siger, at det er muligt at klemme op mod 1000 
tilskuere ind på Hofteatret i særlige tilfælde – men 
officielt er der kun 711 pladser i det lille teater. Det 
gør det selvfølgelig lettere at prale med udsolgt hus 
end det var i Pettolettis næsten dobbelt så store tea-
ter, men til gengæld er indtægten så også mindre. 

Den første premiere i de nye omgivelser er endnu 
en opera, som københavnerne aldrig har hørt før; 
Donizettis Lucia di Lammermoor. De fleste af ita-
lienernes forestillinger på Hofteatret er komplette 
operaer af komponister som Donizetti, Bellini og 
Rossini – men de præsenterer også blandede afte-
ner, hvor man f.eks. først spiller første akt af Ros-
sinis Barberen i Sevilla, derefter en sopranarie fra 
Donizettis Elskovsdrikken, og til sidst to ensembler 
fra anden akt af Lucia di Lammermoor. 

Kampen om pladserne er intens, og folk stimler 
sammen foran døren til Hofteatret, allerede længe 
før den går op – præcis som tilfældet var på Det 
Kongelige Teater nogle årtier tidligere. Bladet Poli
tivennen bringer en øjenvidneskildring: 

Hoftheatret aabnes paa Forestillingsdage
ne, som bekjendt, een Time førend Operaen 



27Man sidder tæt i Hofteatret i 
1840’erne; ifølge regnskaberne 
er der 711 pladser til salg i en 

sal, hvor brandmyndighederne 
i dag har begrænset antallet af 

tilskuere til 180.



28 begynder. Men længe førend den Tid samler sig 
en stor Masse Mennesker i Gangene, udenfor 
Theatrets Forsal, for ved Dørens Oplukning til 
Denne, at sætte sig i Besiddelse af de attraaede 
Pladser. Denne Masse stormer til fra begge Op
gange og forøges hvert Øie blik indtil Klokken 
slaar 6, da Døren aabnes. Men da finder, uag
tet Politiets og Vagtens Nærværelse, den afsky
eligste Trængsel Sted. Alle søge at naae Maalet, 
at komme igjennem den ikkun halvt oplukkede 
Dør; de Stærke og Brutale trænge sig frem, og 
Damernes Skrig og Herrernes Raaben høres i 
denne Nød. Lykkelig den, som slipper ind uden 
at have taget Skade paa Legemet eller Klæder
ne, men selv den derved udstaaende Angst kan 
indvirke skadeligt paa svage Gemytter.

Den hårde kerne af begejstrede fans opfører sig, 
som om de befandt sig i Napoli eller Milano; de rå-
ber bravo midt i arierne og får sangerne til at synge 
dem da capo undervejs i forestillingerne. Her er der 
ikke de samme restriktioner for den slags, som de 
kender fra Det Kongelige Teater, og københavnerne 
benytter sig af lejligheden til at gå operaplanken 
ud; de bryder spontant ud i klapsalver allerede i det 
øjeblik deres favoritsangere kommer ind på scenen, 
og overdøver sandsynligvis en pæn del af de musi-
kalske udfoldelser.

Kongen har givet italienerne et kontant tilskud til 
driften og bestemmer til gengæld, at Det Kongelige 
Teaters sangelever skal have gratis adgang til fore-

stillingerne på Hofteatret. Det Kongelige Teaters 
ledelse, med Levetzau i spidsen, er med rette ryste-
de over udsigten til den nye konkurrence. I februar 
1842 advarer de i stærke vendinger kongen om, 
at tilstrømningen til hans eget teater på Kongens 
Nytorv har været stærkt faldende siden italienerne 
begyndte at spille i København. De peger på, at 

den større Mængdes Tilbøielighed, saavel 
for alt Nyt og Fremmed, som for det, der har 
sin eneste eller fornemste Interesse i en stærk 
udvortes Effect [...] i betydelig grad har spole
ret Publicums Interesse for høiere dramatiske 
KunstPræstationer ...

Kongen svarer, ikke uventet, at 

... det kan vist ikke nægtes at det Foredrag som 
italienske Sangere og Sangerinder besidder 
maa anspore Vort Syngepersonale til Efter
ligning og følgeligen til høiere Præstationer i 
Kunsten ...

Det Kongelige Teaters ledelse er banket på plads, 
og den udfører loyalt kongens ønsker. Allerede i 
marts måned udlåner de en af deres egne sangere 
til italienerne. Den unge mezzosopran Julie Fon-
seca er elev af Giuseppe Siboni. Hun træder til alles 
tilfredshed ind i rollen som Orsini i Donizettis 
Lucrezia Borgia, og beviser dermed, at der findes 
danske sangere, som er i stand til at glide ind i de 
italienske forestillinger uden at falde igennem.
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Knud Gamborgs tegning af en opførelse af Barberen i Sevilla på Hofteatret er tegnet i 1889 – mange år efter selve 
begivenheden i 1842. Teatermuseet i Hofteatret.
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Den første sæson slutter 1. maj med en blandet 
forestilling. Jublen er enorm, publikum er i ekstase, 
og sangerne må gentage flere af numrene. Men ikke 
alle er begejstrede; gehejmekabinetsarkivar Carl 
Henrik Holten er som hofmand mere eller mindre 
tvangsindlagt til at følges med regentparret til fore-
stillingerne, og han skriver i sine erindringer: 

… det var til Latterlighed at høre og see, hvor
ledes man ved den sidste Forestilling forinden 
Selskabets Afrejse fremkaldte, blomsterstrøede, 
ja, endog bekransede Sangere og Sangerinder, 
der vel neppe i Italien havde drømt om slig 
Overvurdering af deres Talent. Dronningen, 
der paa en Maade var fortrydelig over, at min 
Kone og jeg ikke vare i Extase, sendte os flere 
gange Billetter for at rette paa vores danske 
Smag …  

Satirepressen giver også deres bud 
på, hvad det er, de italienske sangere 
egentlig synger på deres fremmede 
sprog; “Jeg troer s’gu, jeg vil gaae hen 
og tage mig en Snaps og et Stykke 
Smørrebrød.”  
Karikaturtegning fra Corsaren.

Plakat fra Normaopførelsen  
11. marts 1842.  

Teatermuseet i Hofteatret.
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32 første sæson, og peger på, at truppens popularitet 
har været en belastning for teatret på Kongens 
Nytorv.: “… vist er det, at den i det mindste for en 
Tid har skadet Besøget på det danske Theater.” Men 
bladet mener også, at projektet “havde gode Sider, 
og at det har havt en særdeles fordeelagtig Indfly-
delse paa vort yngre Operapersonale”.

Flere af de yngre danske sangere på Det Kongelige 
Teater er ganske rigtigt blevet inspirerede af italie-
nerne. Så snart gæsterne er ude af Hofteatret rykker 
et hold danskere ind; de vil bevise, at de sandelig 
også kan synge på italiensk, og de vil konkurrere på 
de italienske kollegers hjemmebane. 

Det Kongelige Teaters nye syngemester hedder 
Henrik Rung. Han er 35 år gammel og har netop 
været i Rom og Paris for at lære metieren. Han 
samler et hold af teatrets bedste unge sangere, 
balletmester August Bournonville instruerer, og 
værket er Mozarts Figaros bryllup. Normalt synges 
alt på dansk på Det Kongelige Teater, og recitati-
ver bliver pr. automatik erstattet af talt dialog. For 
første gang forsøger danske sangere sig nu med en 
hel opera sunget på italiensk, og med de originale 
recitativer.

Projektet bliver ikke nogen succes for de unge dan-
skere, der nu også forsøger sig med at synge på ita-
liensk. I en opera med en kompliceret intrige som i 
Figaros bryllup går meningen med det hele fuld-
stændig hen over hovedet på alle, der ikke kender 

I pausen i den sidste forestilling kalder kongen pri-
madonnaen Felicità Forconi til sig i sin loge. Han 
udnævner hende til kongelig kammersangerinde 
– en ære, der aldrig før er overgået en udenlandsk 
sanger. Der bliver sikkert mukket i krogene blandt 
personalet på Det Kongelige Teater, da de hører 
den nyhed. 

Sæsonen på Hofteatret er slut, men allerede nu går 
rygterne om den kommende; om hvilke sange-
re, der kommer igen, og hvilke, der måske bliver 
skiftet ud med andre. Fædrelandet giver i den an-
ledning lidt gode råd til direktør Marasini, blandt 
andet om at undgå tenorer med lidt for meget på 
sidebenene: 

Med hensyn til Personalet vide vi blot af 
Rygtet, at Signora Forconi, Dhrr Paltrinieri 
og Torre atter at ville glæde os næste Aar med 
deres Talenter. Det øvrige Personale er endnu 
ubestemt. Vi ville da blot raade til at sørge for 
særdeles kraftige Stemmer i unge, livlige og 
tækkelige Personer. Tækkelighed er en aldeles 
nødvendig Fordring hertillands især for en 
Elsker; men hvordan en Person skal være for 
at tækkes, er det næsten umuligt at sige, ja, det 
er endog meget vanskeligt at sige, hvordan han 
ikke skal være. Kun et er vist; han maa ikke 
være trivelig. Efter Damernes Mening betragtes 
en trivelig Elsker som et rent Uhyre.   

Berlingske Tidende opsummerer også italienernes 
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En af italienernes ekstraindtægter er at sælge små hæfter med rollelisten, og med den originale italienske tekst og en 
dansk version af aftenens opera. Den danske tekst skifter mellem prosasammendrag af handlingen, direkte oversatte 
afsnit og regibemærkninger om månelys, passerende gondoler og hvem der kommer ind på scenen hvornår. Her er 
det teksthæftet til Donizettis Lucrezia Borgia, som har premiere på Hofteatret 11. februar 1842. Det bliver en af de 
populæreste operaer i italienerens repertoire, kun overgået af samme komponists Lucia di Lammermoor. Lucrezia 
Borgia går ialt 57 gange fordelt på ni af truppens ialt 10 sæsoner. Det Kongelige Bibliotek.



34 operaen i detaljer i forvejen – især, når den synges 
af danske sangere, som hverken er vant til at synge 
på italiensk eller til at agere på samme selvforkla-
rende og tydelige måde som de italienske gæster. 
Publikum svigter allerede efter den første forestil-
ling. Figaros bryllup går kun to gange på Hofteatret 
– og der kommer til at gå over 100 år, før man igen 
kan opleve en fremmedsproget opera sunget på 
originalsproget i Det Kongelige Teaters regi.

Italienerne er taget videre for at gæstespille i Kiel 
og Bremen. Nu er der tid til en større ombygning 
af Hofteatret inden den nye sæson, som allerede 
er planlagt. Hofbygmester Jørgen Hansen Koch 
fjerner 22 søjler i salen, som generer udsynet til 
scenen. Han erstatter dem med tynde jernstolper, 
fjerner de fleste af parterrelogerne på gulvet, og 
bygger et nyt, skrånende gulv, hvor flere kan se 
langt bedre end før. Ombygningen ender med at 
løbe op i næsten 20.000 rigsbankdaler i stedet for 
de budgetterede 10.000. 

Det er Christian 8. selv, der står i spidsen for 
ombygningen. Han har overværet – i hvert fald 
dele af – ikke færre end 28 af de 71 forestillinger, 
italienerne har spillet i de fem måneder, de var i 
byen, og han har også tænkt sig at bruge meget af 
sin tid i teatret fremover. Hans nye kongeloge ligger 
lige overfor Christian 7.’s gamle loge. Det smarte er, 
at kongen fremover helt diskret kan gå til og fra sin 
loge direkte fra selve Christiansborg Slot via den 
såkaldte Communitetsgang. Praktisk, for kongen 

Christian 8.s private das er af 
porcelæn og mahognitræ beklædt 

med imiteret læder. Kongen 
kan endda stadig følge med i 

forestillingerne gennem et lille 
kighul i væggen, mens han sidder 

behageligt på sit fine toilet. 
Teatermuseet i Hofteatret.

overværer ofte kun en enkelt akt af en forestilling, 
hvis han f.eks. skal videre til et vigtigt hofbal, en 
middag på Amalienborg eller til anden del af en 
forestilling på Det Kongelige Teater. 

Regenten nøjes ikke med at få flyttet sin loge; hof-
bygmesteren indretter også et privat toiletrum lige 
under den nye kongeloge, hvor kongen i al hemme-
lighed kan træde af på naturens vegne. Til gengæld 
må både kongen, sangerne og alle andre fryse sig 
igennem også de kommende vintersæsoner på 
Hofteatret; først i 1845 bliver der indlagt varme 
i selve teatersalen. Den eneste kakkelovn i huset 
står i foyeren – og den er der trængsel omkring i 
pauserne.
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Parnasset rynker på næsen

Sopranen Felicità Forconi deler – som resten af 
kompagniet – vandene i København. Hun er en af 
italienernes store attraktioner i de første sæsoner, 
og publikum jubler og kaster mængder af blomster 
op til hende på scenen, når hun går på scenen ved 
fremkaldelserne efter forestillingerne. Samtidig er 
der mange i byen, der slår korsets tegn for sig og er 
sikre på, at hun er en utugtig tøjte, som man ikke 
skal lade ordentlige folk komme i nærheden af. 
Komponisten C.E.F. Weyse mener, at hun synger 
på niveau med de fleste almindelige italienere på 
gaden (selv om han nu aldrig selv har været syd for 
Alperne), og at hun ind i mellem mest af alt lyder 
som en fiskekælling. H.C. Andersen lægger heller 
ikke fingrene i mellem, da han i 1842 skriver til sin 
gode ved B.S. Ingemann:

Primadonna er et lille bitte Menneske, jeg maa 
altid for at faae et heelt Fruentimmer ud af 
hende, tænke at hun ligger paa Knæ. Hun  
skeeler ikke lidt! men Alle ere henrykte […] 
Prima Donna har Talent og Livlighed, men 
hendes Stemme er ei smuk, hendes Udvortes er 
hende mod, i alle tragiske Roller. Hun seer ud, 
som en lille sort Kaffekande, der er kogt over!

Kvinder, der står på en scene, er i manges øjne 
automatisk nærmest prostituerede. Felicità Forconi 
er vant til dobbeltrollen som feteret superstjerne 
og socialt udskud. Hun fylder 22 år ugen før hun 
ankommer til København, men hun er allerede 
en erfaren operasolist med flere års professional 

erfaring. Og hun arbejder for føden; hun synger det 
kvindelige hovedparti i alle de 9 operatitler, selska-
bet har på plakaten i deres første sæson i byen, og 
hun når at synge 71 forestillinger på kun fem en 
halv måned. 

Forconi bliver født i Firenze i 1819, og viser sig 
tidligt at have talent for at synge. Hun får undervis-
ning i at synge hos en Maestro Giuliani fra Napo-
li – og en kendt, lokal skuespiller tager sig af den 
vigtige opgave med at lære hende at mime og gesti-
kulere på scenen. Som så mange andre sangerinder 
i begyndelsen af 1800-tallet debuterer hun tidligt; 
som 16-årig står hun på scenen i Teatro Pergola i 
Firenze i titelpartiet i Rossinis opera Askepot.

Succesen er hurtigt hjemme både her og på flere 
andre scener i Norditalien, og allerede året efter 
synger hun på selveste La Scala i Milano. I 1839 er 
hun engageret ved Teatro Valle i Rom i hele kar-
nevalssæsonen – igen en stor personlig succes for 
Forconi. 

Hun er 19 år gammel, da hun gifter sig med grev 
Giovanni Marasini, den senere chef for det itali-
enske operakompagni på Hofteatret. Han følger 
med sin kone på eventyr nordpå, da hun i maj 1841 
får engagement hos impresarioen Tirso Capitini, 
som leverer sangere til et italiensk operagæste-
spil i Berlin. Her synger hun sommeren over på 
Das Königstädtische Theater, og gennem de tyske 
anmeldere kan vi læse om Forconis stærke sceni-



37Portræt af Felicità 
Forconi udført af 
Emilius Bærentzen.  
Teatermuseet i  
Hofteatret.



38 ske udtryk, men også om en stemme, der allerede 
som 21-årig har kendt bedre tider, og som mangler 
den grundlæggende teknik, der skal til at synge de 
halsbrækkende koloraturer i Rossinis, Bellinis og 
Donizettis operaer. 

Det lader til, at Forconis stemme klinger som en 
sopran, men har omfang som den dybere mezzo-
sopran. I midten af 1800-tallet skelner man ikke så 
nøje mellem stemmefagene, og det er helt sikkert, 
at Forconi synger en del partier, der ligger alt for 
højt for hende – f.eks. Elvira i Bellinis Puritanerne 
og titelpartiet i Donizettis Lucrezia Borgia. 

Ikke så mærkeligt at pressen i København ofte 
skriver om Forconis “Detonation”, altså at hun 
intonerer for lavt, især i det høje register. Der er 
også gode forklaringer på hendes – og kollegernes 
– tilbagevendende “Hæshed”. Forconi har som så 
mange andre af sine samtidige kolleger sunget alt 
for mange forestillinger alt for tidligt i sit sanger-
liv. Desuden er det helt almindeligt at synge, selv 
om man er indisponeret af overanstrengelse eller 
sygdom – noget enhver sanger i dag ved er dybt 
skadeligt for stemmen. 

Den slags finere fornemmelser er der ikke plads til 
i et lille operakompagnis benhårde kamp for at få 
de økonomiske ender til at mødes; det er en kata-
strofe at aflyse en forestilling og helt almindeligt for 
Forconi at måtte gå på scenen, selv om hun kan se 
frem til at skulle hoste sig igennem forestillingen. 

Hun kompenserer sikkert ved at give det sceniske 
en ekstra spand kul og smile til sidst; dagbladet 
Dagen skriver f.eks. at hun “i sine Gestus under-
tiden nærmer sig temmelig meget til det Skjønnes 
Grændser, hvorvel vi ikke fortrøste os med at sige, 
at hun overskrider den”. 

De særlige beneficeopførelser 
er i midten af 1800tallet en del 
af operaverdenens individuelle 

kontrakter med sangere, dirigenter, 
komponister og impresarioer. 

Hele billetindtægten går ved disse 
lejligheder til en enkelt sanger. 
Når en sanger har sine særlige 

beneficeforestillinger på Hofteatret, 
sender kongen normalt også en 

personlig gave på mellem 50 og 200 
rigsbankdaler. Dronning Caroline 

Amalie følger trop, også efter 
Christian 8.’s død – og selv kongens 

efterfølger, Frederik 7. fortsætter 
med skikken, selv om han på ingen 
måde er så begejstret for opera som 

sin forgænger. Forestillingen 26. 
februar 1842 er til fordel for  

Felicità Forconi.  
Det Kongelige Bibliotek.
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41Tidsskriftet Magasin for Natur og Menneskekund
skab rammer sikkert ikke helt galt, når de i en 
portrætartikel om Forconi i 1843 skriver: 

Hendes Figur er lille og uanseelig, dog mangler 
den ikke Gratie og undertiden hæver den sig 
endog til en vis Høihed og Adel. Hendes Stem
me tør vel ikke kaldes ubetinget skjøn, da den 
dertil synes at mangle tilstrækkeligt Omfang 
og Skole, men der er dog unegtelig i den snart 
noget Dybfølt og Gribende, snart noget For
lokkende og Sireneagtigt, der hos modtagelige 
Gemytter vækker en høi Grad af Sympathi. 

Selvfølgelig er der en bagside af medaljen, når man 
er så populær, som Forconi er i København. Der 
går – sandsynligvis helt uberettigede – rygter i byen 
om, at hun vist ikke er sin mand helt tro, og at hun 
har fået et barn udenfor ægteskab. Det er måske 
fordi hun ikke har taget sin mands efternavn, men 
sikkert ment, at det var mest praktisk at beholde 
Forconi, da det nu engang var det navn, hun var 
blevet kendt under. 

Den 2. november 1842 står Felicità Forconi, Pie-
tro Rossi og deres sangerkolleger bag teatermaler 
Aron Wallichs nye fortæppe på Hofteatret og hører 
aftenens publikum komme ind i den nyistandsatte 
sal. De kan smugkigge ud på publikum gennem de 
to små huller, som er lavet til formålet. De ser ud 
på de fans, der glæder sig til den nye sæsons første 
forestilling – Donizettis populære Lucrezia Bor

gia – men de er klar over, at der er stærke kræfter i 
byen, der kæmper for at gøre en ende på “de itali-
enske Makværker”.

Citatet er af dramatikeren og smagsdommeren 
Johan Ludvig Heiberg, som er en af operagenrens 
argeste modstandere i København. “Den egent-
lige Opera hører aldeles ikke hjemme paa vort 
lille Theater”, mener Heiberg, “og vil aldrig kunne 
trives i en By, der ikke er større end Kjøbenhavn”. 
I stedet promoverer han hæmningsløst de franske 
syngespil af f.eks. Daniel Auber, Adolphe Adam og 
Ferdinand Hérold, som udgør hovedparten af Det 
Kongelige Teaters musikdramatiske tilbud. Han 
skriver selv nye danske vaudeviller, hvor de vokale 
udfordringer passer fint til syngende skuespille-
re, og hvor bedsteborgerne kan klukke lunt over 
hyggelige småintriger, der er som taget ud af deres 
egen hverdag. Heiberg hader den patos og det vilde 
udtryk, som italienerne bringer med sig til Dan-
mark. Og hans kone er helt enig: 

Man vilde rette sig efter denne Modesmag og 
vilde nu også opføre italiensk Musik. Herved 
fordærvede man efterhånden den sidste Rest af 
vores Sangere, idet man vilde lade dem kappes 
med indfødte Italienere, mod hvilke de toge sig 
ud som en Hund, der vil danse på Line. 

Byens store diva, skuespillerinden Johanne Lu-
ise Heiberg, skriver linjerne om Det Kongelige 
Teaters reaktion på de italienske gæstespil i sine 



42 erindringer mange år efter begivenhederne. Hun 
ser de italienske gæster som sendt fra helvede, men 
alligevel er det påfaldende, at hun ikke gør sin læser 
opmærksom på, at Det Kongelige Teater allerede 
har opført en del italiensk opera gennem de seneste 
20 år; ikke mindst syngemester Giuseppe Siboni 
har gjort en stor indsats både for at udvide reper-
toiret med Rossinis og Donizettis operaer, og med 
at uddanne en ny generation af danske sangere, 
som bedre magter tidens nye krav. 

København er en provinsby i operasammenhæng 
– men kultursnobberiet trives i bedste velgående, 
både hos byens toneangivende kulturpersonlig- 
heder og blandt avisernes anmeldere. De kompen -
serer for deres mangel på viden om hvad der fore - 
går uden for landets grænser med solide doser selv - 
bestaltet, lokalpatriotisk bedreviden. Nogle af 
aviserne skriver med nærmest næsegrus beundring 
om de italienske sangere som absolut verdensklasse. 
Andre fremhæver de sublime og smagfulde danske 
sangudfoldelser på Det Kongelige Teater som noget, 
der nu alligevel er op til flere tænder bedre end alt 
udenlandsk. Begge dele er langt fra sandheden. 

Avisernes individuelle politiske ståsteder skinner 
ofte igennem når de anmelder italienernes fore-
stillinger. De konservative og systembevarende, 
som f.eks. Berlingske Tidende, hylder kongen 
næsten uanset hvad han foretager sig, og de støtter 
naturligvis også hans italienske operaprojekt på 
Hofteatret. Det nationalliberale Fædrelandet og 

det næsten socialistiske Kjøbenhavnsposten er på 
den anden side stort set altid kritiske overfor alt, 
hvad enevælden finder på – inden for den strenge 
censur, naturligvis. Fælles for alle aviserne er, at 
deres anmeldere med meget få undtagelser ikke 
har noget internationalt sammenligningsgrundlag 
at arbejde ud fra; de må nøjes med at sammenlig-
ne italienerne med hvad de – som resten af byens 
befolkning – er vant til fra Det Kongelige Teater. 

Komponisten C.E.F. Weyse hører, med sine solide 
tyske rødder, til de konservative, der langtfra er 
imponerede af det italienske projekt. Han er i Hof-
teatret til Donizettis Elskovsdrikken i februar 1842, 
men går allerede inden første akt er slut. Weyse 
mener nok, at tenoren Pietro Rossi har en udmær-
ket stemme, men også at han “skriger i Høiden, 
var denne Aften noget hæs, og sang falsk som en 
Ulykke”.

I marts 1843 er sæsonen slut, og ved den sidste 
forestilling runder italienerne af med at synge to 
vers af Kong Christian står ved højen mast til salens 
vilde jubel. Aviserne gør status; de fleste er enige 
om, at det er sangernes skyld, at det fortsat er uma-
gen værd at tage i Hofteatret – hverken orkester, 
kor eller de sceniske bestræbelser får blide ord med 
på vejen.  

Italienerne vender tilbage i november 1843. Aviser-
ne skriver allerede fra august om planerne for den 
nye sæson på Hofteatret; italienerne har nu hyret 



43Selv om de konkurrerer 
om det samme 
publikum, så er der 
kontakt mellem de 
italienske gæster og de 
lokale sangere. Tenoren 
Pietro Rossi forærer 
sopranen Catharine 
Simonsen fra Det 
Kongelige Teater et 
billede af sig selv med 
en personlig hilsen.  
Teatermuseet i  
Hofteatret.



44 en indfødt korsyngemester, og lover også stærke 
forbedringer med hensyn til kostumernes kvalitet. 
Dagbladet Dagen jubler ligefrem over udsigten til 
igen at opleve Felicità Forconi i genoptagelsen af 
Donizettis Lucrezia Borgia, hvor hun er “ligesaa 
skrækkelig skjøn som blid og elskværdig i Elisir 
d’amore.” Kongen skriver i sin dagbog, at Forconi 
bliver mødt med “Krandse og Jubel” efter åbnings-
forestillingen. 

Anmelderne er mere delte, og premieren på Belli-
nis Søvngængersken fem dage senere bliver nær-
mest en fiasko; Forconi magter slet ikke det store, 
krævende hovedparti, som også ligger alt for højt 
for hende – og flere uheld undervejs får publikum 
til at skrige af grin. Berlingske Tidendes anmelder 
beskriver aftenen: 

Saaledes glemte fx. Værtshuusholdersken at 
tabe Halstørklædet i behørig tid, hvisaarsag 
hun maatte kaste det af sig: Sengen gik istykker 
under den etheriske Søvngængerske o.s.v. …  

Ikke desto mindre sætter forestillingerne i de to 
første sæsoner på Hofteatret tingene på spidsen på 
Kongens Nytorv; nu, hvor monopolet er brudt, er 
der tit halvtomt både i parkettet og i logerne, når de 
danske sangere optræder på byens store teater. Det 
Kongelige Teaters balletmester August Bournonvil-
le er heller ikke begejstret for de italienske sangere 
og deres helt anderledes sangtekniks indflydelse på 
det lokale operapublikum: 

Påvirkningen af denne fremmede Invasion var 
kjendelig, ikke blot hos vore Sangere, men hos 
vort Operapublikum, der fra nu af ikke længer 
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 nøie, bare det lød stærkt … 

I maj 1843 prøver Det Kongelige Teater med satire 
at gøre grin med italienerne i lystspillet Romeo e 
Giulietta, hvor en ung pige fra København forelsker 
sig i en italiensk musiker. Pigens veninde – sjovt 
nok spillet af fru Heiberg – forklæder sig som 
italieneren, og får rig lejlighed til at parodiere de 
sangere, som publikum har kunnet se på scenen på 
Hofteatret. Men ledelsen på Det Kongelige Teater 
har også en anden plan, som dels skal få publikum 
tilbage på det, de mener er den gode operasmags 
smalle sti – og som samtidig skal øge indtægterne i 
billetkontoret. Hjælpen finder de i Stockholm. 

Balletmester, August Bournonville har været i 
den svenske hovedstad, hvor han har hørt den 
kun 23-årige Jenny Lind. Hun har allerede været 
professionel sanger i 13 år, men undervejs har hun 
flere gange haft seriøse stemmeproblemer. Nu har 
hun studeret i to år hos den berømte sangpædagog 
Manuel Garcia i Paris, og er på vej mod en ver-
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Jenny Lind bliver kaldt “Den svenske 
nattergal”, og er ufatteligt populær 
i 1840’erne. Der er en enorm 
merchandiseindustri, der leverer alt 
fra Jenny Lindpåklædningsdukker, 
Jenny Lindkager og Jenny Lind
vifter til endda – måske mindre 
flatterende – et Jenny Lindkomfur. 
Her er Lind portrætteret i 1843 med 
en diskret nattergal i busken til 
højre.

denskarriere. På Det Kongelige Teater er det altid 
de samme ca. 25 skuespillere og sangere, der synger 
og spiller alle roller i alle skuespil, syngespil og ope-
raen. Nu inviterer man for første gang en berømt 
gæst ind i de eksisterende forestillinger. 

Jenny Lind kommer til København i september 
1843. Hun synger partiet som Alice i to opførelser 
af Meyerbeers Robert af Normandiet – en rolle, som 
Bournonville allerede har hørt hende synge i Stock-
holm. Hun synger på svensk, og de øvrige medvir-
kende på Det Kongelige Teater selvfølgelig på dansk. 
Publikum går amok i Jenny Lind-feber – og tæppet 
går endda op for fremkaldelser af aftenens stjerne ef-
ter forestillingerne, helt som man gør på Hofteatret. 

Anmelderen fra Kjøbenhavnsposten skriver om 

den fuldendte dramatiske Sangerinde; en klar, 
fyldig, velklingende og omfangsrig Stemme, en 
yndig og let Methode i Sangen, som hun aldrig 
overlæsser med upassende og uskjønne Colo
raturer, et i høi Grad sjælfuldt og henrivende 
Foredrag og et overordentligt dramatisk Talent 
...

Direktionens drømme om udsolgt hus går i opfyl-
delse; mange går forgæves, også til Jenny Linds kon-
cert tre dage senere, som bliver en lige så stor succes. 

Jenny Lind vender tilbage til København i 1845, og 
synger både titelpartiet i Bellinis Norma og Marie i 



46 Donizettis Regimentets datter. Billetterne til de fem 
forestillinger bliver revet væk, og billethajerne sæl-
ger dem videre for det firedobbelte. Teatret tjener 
til gengæld ikke noget videre på gæstespillet; Jenny 
Lind er nu blevet et navn i både Berlin, London og 
Paris, og skal have 200 rigsbankdaler pr. forestilling 
– eller det dobbelte af, hvad de dårligst betalte af de 
italienske sangere på Hofteatret får for en hel må-
neds arbejde. Det er lykkedes direktionen på Det 
Kongelige Teater at stjæle lidt af opmærksomheden 
tilbage fra italienerne på Hofteatret. Men August 
Bournonville er skuffet over, at begejstringen for 
Jenny Lind ikke totalt har udkonkurreret dem:

Man skulle have ventet, at den Fuldendthed og 
Poesie, der aabenbaredes i Jenny Linds ufor
glemmelige Optræden … vilde have bevirket 
en gavnlig Reaction i Retning af det Sande, 
men desværre havde Unoderne slaaet for dybe 
Rødder, og uden at miskjende enkelte Kunstne
res redelige Bestræbelser, kan det ikke dølges, at 
den formindskede Interesse, der vises for vort 
hele Operavæsen, hidhører fra den mangel
fulde dramatiske Opfattelse, fra den skadelige 
Væddekamp mellem Stemmerne på Scenen og 
Instrumentationen i Orchestret, der begge søge 
at overbyde hinanden i Styrke, medens dog 
tilsidst Trombonerne gaae af med Seiren.

Nej, københavnerne er ikke blevet trætte af den 
italienske opera – og det er der driftige folk i byen, 
der kan se muligheder i. Flere af de italienske 

sangere er gæstesolister i det nyåbnede Tivoli, og i 
1844 er det bassen Armando Carcopino Perez der 
– meget usædvanligt – hele 15 aftener sommeren 
igennem synger de samme to italienske operaarier 
i Koncertsalen med H.C. Lumbyes orkester, som 
ellers kun meget sjældent har den slags udefrakom-
mende gæstesolister. Lumbyes orkester alternerer 
med 1. brigades harmoniorkester under ledelse af 
regimentsmusikeren Henrik Braunstein, og har-
moniorkestrets repertoire er også præget af de nye 
populære toner; italienernes kapelmester Paolo 
Sperati tjener en ekstra skilling ved at arrangere 
uddrag af repertoiret på Hofteatret for Braunsteins 
orkester.

Det Kongelige Teater prøver også igen at konkur-
rere med italienerne på deres eget territorium. I 
april 1844 får de danske sangere kongens tilladelse 
til at benytte Hofteatret til en enkelt velgørenheds-
forestilling. De spiller Rossinis Moses, som havde 
premiere på Kongens Nytorv tidligere på sæsonen. 
De har deres eget operakor og Det Kongelige Kapel 
med, og de synger selvfølgelig på dansk. Projektet 
sætter sig sandsynligvis mellem to stole; stampubli-
kummet på Det Kongelige Teater vil helst være der, 
og italienernes fans på Hofteatret er helst fri for 
danske sangere. Berlingske Tidende prøver alligevel 
at se positivt på sagen:

Forestillingen paa Hoftheatret i Aftes var vel 
talrigt besøgt, men Huset var dog langtfra 
fuldt ... det forekommer os især mærkeligt, 
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at en Opera som Moses, der vel er den nyere 
Tids genialeste dramatiske Composition og der 
udmærker sig ved en i det Hele saa fortrinlig 
udførelse hos os, at den maa skjænke enhver 
Musikynder en riig musikalsk Nydelse, at en 
saadan Opera, efter at have henligget siden 
Begyndelsen af Saisonen, ikke nu har kunnet 
samle et større Publicum. Vi haabe imidlertid, 
at man ikke derved vil lade sig afholde fra, 
af og til at gjentage denne Opera, efterat den 

Italienernes popularitet gør, at mange 
har en mening om både forestillingerne 
på Hofteatret og på Det Kongelige Teater. 
Johan Ludvig Heiberg skriver sarkastisk 
om københavnerpublikummets nyfundne 
operaekspertise: “Man tør jo nu neppe opføre 
Mozarts Don Juan; thi Alle ere blevne saa 
superfine Kjendere, at de ikke kunne udholde 
at høre den foredrages af vore Sangere og 
Sangerinder.” Barytonen Christian Hansen 
synger titelpartiet i Don Juan på Det Kongelige 
Teater i den periode, hvor italienerne spiller på 
Hofteatret. Maleri af Otto Bache ca. 1872.  
Forfatterens samling.

nu paany er indstuderet; det er saaledes, at et 
kongl. Theater kan og bør virke for den gode 
Smag.

Dagen efter er italienerne tilbage på Hofteatret, og 
Det Kongelige Operakor og Det Kongelige Kapel er 
tilbage på Kongens Nytorv. Uanset om man fore-
trækker de danske eller de udenlandske sangere, 
så er der ikke mange, der er i tvivl om hvor byens 
bedste kor og orkester holder til.



48 De italienske sangere, og deres helt nye måde at 
synge og agere på, overvælder mange. Men de 
øvrige medvirkende i forestillingerne på Hofteatret 
lader til at have været på det absolut jævne. Flere af 
anmelderne er helt fra italienernes første forestil-
linger hos Pettoletti meget forbeholdne overfor kor 
og orkester. Bladet Figaro sætter trumf på allerede i 
november 1841 og kalder dem simpelthen for “det 
jammerlige Orchester og det skandaløse Chor”. 

Figaro er ikke alene om at pege på problemerne 
med de lokale medvirkende i italienernes forestil-
linger, og det vil hverken korsangere eller musikere 
have siddende på sig. Musikernes repræsentant, 
repetitøren Hr. Hegelund, indrykker en annonce i 
Adresseavisen 1. december, hvor han truer pressen 
med et sagsanlæg – og ugen efter forfatter korsan-
gerne en skrivelse, som bladet Den Frisindende 
optager. Her påpeger de medvirkede, at 

Chorpersonalet – hvoraf de fleste ere musicalsk 
dannede og have været flere Aar engagere
de som Chorister, ja endog som Solosangere, 
ved andre Skuepladse i Udlandet, hvor de ere 
optrådte med Ære – er sammensat af danske 
og tydske Medlemmer, der, efter Omstændighe
derne, præsterer, hvad man med Billighed kan 
begjære af en i Personantal temmelig ind
skrænket Forening. 

Det er nok ikke helt korrekt. Koret hyres gennem 
Adresseavisen, hvor man f.eks. i sommeren 1844 

Det jammerlige orkester og det skandaløse kor

kan læse denne annonce: “De, der ønsker at enga-
geres blandt den italienske Operas Chorpersonale, 
og som besidder nogen musikalsk Dannelse, kunne 
henvende sig i Stormgaden nr. 205, 2. sal fra kl. 12 
til 2 Middag.” Johanne Luise Heiberg skriver i sine 
erindringer, at koret består af “Sypiger og andet 
Tyende” – og selv om hun jo ikke ligefrem er et ob-
jektivt sandhedsvidne, er det ikke umuligt, at hun i 
hvert fald til dels har ret. 

Det lader til, at sangerne og musikerne inderst 
inde er klar over, at der er plads til forbedring; det 
lovede sagsanlæg bliver i hvert fald aldrig til virke-
lighed. Måske bl.a. fordi dirigenten Paolo Sperati 
gyder olie på vandene og indrykker en støtteerklæ-
ring i Adresseavisen, hvor han skriver at 

Orchesterpersonalet saavel ved dets Flid som 
omhyggelige Udførelse af Operamusikken i høi 
Grad har Krav paa min Tilfredshed og Tak
nemmelighed. 

Københavns eneste professionelle ensembler på 
området er Det Kongelige Operakor og Det Kon-
gelige Kapel – og de er jo udelukket fra at med-
virke i konkurrentens forestillinger. Vi ved ikke 
hvordan Pettoletti skaffer sine musikere tilbage i 
1841. Måske entrerer han med stadsmusikanten i 
København, Carl Gottlob Füssel, der har eneret på 
fremførelse af dansemusik i hovedstaden. Füssels 
svende og måske især lærlinge kan meget vel have 
været grundstammen i orkestret, måske suppleret 



49I 1846 skriver bladet Corsaren 
sarkastisk om, at der nu er ankommet 
nye sangere, der ikke længere er 
helt så dygtige til at synge falsk som 
de forrige – og de giver også i den 
anledning orkestret og dirigenten Paolo 
Sperati en svada med på vejen: “Men 
lader end enkelte af Sangerne Noget 
tilbage at ønske af det, vi ere vante til 
at henrykkes over ved den italienske 
Opera, saa kan dette ikke med Billighed 
siges om Orchestret, der i henseende 
til Reenhedens Mangel opfylder selv de 
strengeste Fordringer. Det er ordentligt 
rørende at see, med hvilken Iver de 
smaa Puslinger behandle deres Violiner 
og Basser. For at gjøre Illusionen 
fuldstændig, burde der paahæftes dem 
Vinger; man turde da paa italiensk 
Opera troe sig forsat til de lykkelige 
Boliger, hvor de smaa Guds Engle spille 
op for de Saliges Skygger. Aa, hvad, 
Sperati! Lad dem faae smaa Guds 
EngleVinger, og tag også selv et Par 
paa.”



50 med ledige militærmusikere, pensionerede musi-
kere fra Det Kongelige Kapel, studenter og habile 
amatører. 

Da italienerne rykker ind på Hofteatret, er det 
truppen selv, der skal hyre korsangere og orkester-
musikere. Marasini er klar over, at der skal gøres 
noget for at hæve niveauet, og efter den første 
sommerpause i 1842 tager han violinisten Alessan-
dro Marziali med til København som ny koncert-
mester for orkestret. Sammen med repetitøren med 
det herlige navn Saturnino Mantegazza skal han 
desuden arbejde med koret, “som det i høi Grad er 
nødvendigt for den Italienske Opera”, som Dagen 
skriver i august, da planerne for den nye sæson når 
København. 

Marasini får også hjælp til det praktiske arbejde 
med at hyre musikere og korsangere af endnu en 
landsmand, Domenico Capozzi, som i forvejen 
sælger billetter til forestillingerne fra sin fornem-
me delikatessebutik på Kongens Nytorv. Capozzi 
er født i Napoli og emigrerer til København i 1816 
som kammertjener for en italiensk diplomat. Han 
bliver blind ved en ulykke, og får kongens tilladelse 
til at importere italienske specialiteter som trøfler, 
pasta, ost, olivenolie og vin – og han er den første 
i landet, der sælger madvarer på dåse. Capozzi er 
en driftig mand, og ved siden af fødevareimporten 
tjener han også penge på at udleje transportable ba-
dekar til syge københavnere, der ikke har mulighed 
for at bevæge sig udenfor til de offentlige badean-

stalter. Han står også for aftaler med de lokale leve-
randører af kostumer og rekvisitter til italienernes 
forestillinger, og er mellemmand til orkesterets og 
korets medlemmer.

Det lader ikke til, at niveauet bliver højere på trods 
af anstrengelserne; i november 1842 er der premiere 
på Donizettis Marino Faliera, og i den anledning 
skriver Kjøbenhavnsposten, at kapelmester Sperati 
burde bede orkestret om i det mindste at stemme 
deres instrumenter mellem akterne, “ligesom det 
vilde være til Gavn for det Hele, om Violinerne 
kunde lære at spille pizzicato uden at lade strengene 
slaae an paa Træet.” Nogle sæsoner senere anbefaler 
en anmelder Sperati at undlade at banke takten i 
nodepulten med sin taktstok under forestillingerne. 

Hvor mange musikere og sangere, der præcis er 
tale om, er ikke nemt at vide med sikkerhed. I den 
tidligste kontrakt mellem hoffet og italienerne, der 
stadig eksisterer, er orkestret slet ikke nævnt (sik-
kert en forglemmelse), og koret skal bare være “et 
velbesat kor”. Da italienerne rykker ind på Hoftea-
tret i 1842 sparer man med det samme scenemusik-
ken væk, og lader orkestret spille det, der egentlig 
skulle udføres på selve scenen af separate musikere. 

Det er ikke underligt, at det er svært at tiltrække 
dygtige korsangere og orkestermusikere. Det eneste 
udspecificerede regnskab fra italienernes sæsoner, 
der stadig i dag ligger i Rigsarkivet, er fra sæson 
1844-45. Her kan man se, at den samlede udgift til 



51Dirigenten Paolo Sperati er det 
musikalske omdrejningspunkt i alle 
italienernes sæsoner frem til 1850. Han 
er født i en lille by nær Torino i 1821, 
bliver professionel organist som 9årig, 
er millitærmusiker da han fyldte 14 
år, og tre år senere er han repetitør og 
assisterende dirigent for et omrejsende 
operaselskab hjemme i Italien. Han bliver 
musikchef for de italienske gæstespil i 
Berlin som 20årig i 1841, og han tager 
sammen med otte sangere herfra til 
København senere samme år. Efter seks 
år i Danmark bliver han gift med Sidse 
Marie Nielsen fra Holbæk. Hun tager 
med til Norge, da Sperati i 1850 bliver 
udnævnt til kapelmester i Kristiania, 
hvor han bor til sin død i 1884.  
Thorvaldsens Museum.

koret er 21 rigsbankdaler pr. forestilling. Koret er på 
14 personer, som dermed hver får 1,5 rbd. for en af-
ten – og ingenting for en prøve. Orkestret er aflønnet 
på samme måde, og udgiften er her 47,2 rigsbank-
daler pr. forestilling. Måske får koncertmesteren en 
større del af kagen end de øvrige, men regnskabet 
fortæller intet om den indbyrdes fordeling. 

Man kan gætte på, at den gennemsnitlige musi-
ker måske har tjent omkring 2 rigsbankdaler pr. 
forestilling – og med omkring 13 forestillinger 
om måneden er månedslønnen dermed på ca. 26 
rigsbankdaler. Det er umuligt at leve af i 1840’erne. 
Dirigenten Paolo Sperati får til sammenligning 170 
rbd. for en måneds arbejde – altså over seks gange 



52 så meget som de orkestermusikere, han dirigerer. 
Uligheden er endnu mere grel på sangersiden; sel-
skabets primadonna Desiderata Derancourt tjener 
såmænd 54 gange så meget som en korsanger, selv 
om hun kun synger i syv af sæsonens 12 operaer, 
og korsangerne medvirker i hver eneste forestilling. 

Men hvor mange musikere er der overhovedet 
plads til på Hofteatret? I maskinmester A.F. Col-
dings fortegnelse over Hofteatrets inventar fra 1845 
skriver han, at orkestergraven har 22 stole og “to 
nagelfaste Bænke” samt 19 nodepulte. På den måde 
kan man måske klemme omkring 28 musikere 
sammen ved særligt festlige lejligheder – hvis man 
altså tænker sig at f.eks. tre violinister sidder på en 
bænk og deler det samme nodestativ. 

I kontrakten fra april 1847 er der kommet lidt flere 
detaljer på; orkestret skal være på 29 musikere, og 
koret på 8 herrer og 6 damer. Det er tvivlsomt om 
der har været plads – og råd – til helt så mange 
musikere i orkesterområdet på Hofteatret, og i den 
sidste kontrakt, fra november 1853, er korets nor-
mering uændret, men orkestret er skåret ned til 22 
musikere. Vel at mærke i en sæson, hvor der bl.a. 
står tre operaer af Verdi på plakaten; normalt ville 
en opførelse med fuldt orkester af Rigoletto, Mac
beth eller Nabucco kræve omkring 40-45 musikere 
som minimum. 

Det er helt sikkert nødvendigt at arrangere bl.a. 
Verdis partiturer for de forhåndenværende styrker. 

Det er gængs praksis i 1800-tallet – og også senere, 
for den sags skyld; i Tivoli spiller man helt op i det 
20. århundrede både uddrag af Wagners operaer 
og hele Tjajkovskij-symfonier med markant færre 
musikere, end partituret kræver; det er musikche-
fens opgave at reducere partiturerne og udskrive de 
nye stemmer, der er brug for.  

Præcis hvordan kapelmester Paolo Sperati løser 
opgaven ved vi ikke. Nodematerialet fra Hoftea-
trets opførelser i 1840’erne og 50’erne er gået tabt, 
og ingen af avisernes anmeldelser kommer ind på 
den slags detaljer. De holder sig hellere til slibrige 
historier om personkonflikter mellem sangerne 
på Hofteatret – hvis det da ikke træder kongen for 
nær; enevælden betyder stadig streng censur, og i 
1844 sker der en del, som aldrig når de københavn-
ske avislæsere.

En bænk fra Hofteatrets lager, der 
sandsynligvis har stået  

i orkestergraven.  
Teatermuseet i Hofteatret.
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Krise og konflikter

Marts og april 1844 bliver to begivenhedsrige 
måneder på Hofteatret. Italienernes tredje sæson 
i København er gået dårligt – nyhedens interesse 
er overstået, flere af de nye forestillinger er ble-
vet rene fiaskoer, og der skal kæmpes hårdt for at 
holde sammen på forretningen. Økonomien er så 
anspændt, at alle forestillinger må og skal gennem-
føres. Selv om direktøren Giovanni Marasini er gift 
med sangerinden Felicità Forconi, og derfor burde 
vide bedre, er han en benhård arbejdsgiver når 
det gælder om at tvinge indisponerede sangere på 
scenen, selv når de burde spare stemmen. Det gør 
ikke Marasini mere populær blandt sangerne, som 
i forvejen må se på, at han giver sin kone lønforhø-
jelse midt i krisen. 

Også sangerne i mellem er der gnidninger. Forhol-
det mellem de to største stjerner, Felicità Forconi 
og tenoren Pietro Rossi, har været køligt i et stykke 
tid. Mod slutningen af sæsonen spidser tingene for 
alvor til; Forconi og Marasini melder Rossi til poli-
tiet for vold efter et opgør i parrets hjem. 

Sangerne er ikke de eneste, Marasini lægger sig 
ud med. I marts 1844 bryder en strid om penge 
mellem Marasini og selskabets forretningspartner 
Dominico Capozzi ud. Kongen vil for alt i verden 
undgå offentlighed om den slags, når det er så tæt 
på hans egne interesser, så aviserne skriver intet om 
sagen. Marasini ender med at kaste håndklædet i 
ringen, og han ansøger kongen om at blive løst fra 
sin kontrakt. Han efterlader sig en betydelig gæld, 

som Forconi åbenbart må hæfte for, da han kort 
efter forlader Danmark. Hun bliver i Danmark, og 
vi ved ikke, om ægteskabet holdt; alle spor efter 
Marasini ender blindt. 

Den 23. marts 1844 dør billedhuggeren Bertel 
Thorvaldsen under et besøg på Det Kongelige 
Teater. Thorvaldsen kom hjem til København 
halvandet år før efter 28 års ophold i Italien, og han 
var ofte gæst ved italienernes operaopførelser på 
Hofteatret. De italienske sangere bidrager til høj- 
tidelighederne som solister i en kantate af kapel- 
mester Paolo Sperati med en italiensk tekst af en 
digter ved navn Dr. Niccola Tilli. 

Kantaten er på programmet som en del af en sær-
forestilling på Hofteatret 21. april. Pressen skriver, 
at “Indtægten for denne Forestilling er bestemt 
til benefice for adskillige af det italienske selskabs 
Medlemmer.” Men denne aften må publikum gå 
forgæves – forestillingen bliver aflyst i sidste øje-
blik. 

Marasini er flygtet i huj og hast, og det er endnu 
ikke afklaret hvem der skal overtage direktørpo-
sten. Det er derfor Marasinis sekretær, Antonio 
Biaggi, som styrer forretningen midlertidigt. 
Det lader til at han og tekstforfatteren til Thor-
valdsen-kantaten, Dr. Tilli, aftaler at indtægten for 
forestillingen 21. april skal tilfalde dem selv – mu-
ligvis som en slags honorar for teksten til kantaten 
for Tillis vedkommende, og som et lille ekstratillæg 



55Irene SecciCorsi ankommer 
til København i december 
1843 som forstærkning til det 
italienske operakompagni. Hun 
er 25 år gammel, og har sunget 
i både Firenze, Rom, Genova, 
Ravenna og Marseille – bl.a. 
sammen med Verdis senere 
kone, Giuseppina Strepponi. 
I modsætning til Felicità 
Forconi har SecciCorsi højde 
i stemmen til roller som Gilda 
i Verdis Rigoletto og titelrollen 
i Bellinis Norma. Hun synger 
kun i København denne ene 
sæson, og mister åbenbart sin 
højde i årene derefter; hun 
dukker i hvert fald op som 
primo contralto (!) på operaen i 
Ravenna i 1854.  
Teatermuseet i Hofteatret.



56 til Biaggi, som nu styrer hele biksen. Det er ikke 
helt efter bogen sådan at udnytte sangernes ar-
bejdskraft, så de prøver at skjule sandheden. Det 
lykkes ikke. 

Mindst to af sangerne er rasende over, at Biaggi og 
Tilli på den måde selv vil rage indtægten for fore-
stillingen til sig, og at de oven i købet forsøger at 
skjule det. Dagen før forestillingen meddeler Rossi 
og Torre, at de ikke vil medvirke, med mindre Biag-
gi og Tilli toner rent flag og fortæller publikum, at 
billetindtægten tilfalder dem selv personligt. Biaggi 
og Tilli tager ikke advarslen alvorligt nok, og regner 
med, at de to sangere bliver gode igen. Men de ta-
ger fejl, og forestillingen bliver aflyst i sidste øjeblik. 
Publikum er rasende, og Tilli er nødt til at forklare 
sig. Han får sat plakater op rundt omkring i byen; 
det er udelukkende Rossi og Torre, der skyld i, at 
alle måtte gå forgæves. Det finder de to sangere sig 
ikke i, og samme dag får de trykt deres modsvar, 
som bliver sat op på de samme gadehjørner. Uden 
at gå i detaljer skyder de bolden tilbage til Tilli. 

Men sagen er ikke slut eller glemt. Dagen efter er 
der igen forestilling på Hofteatret, hvor Rossi og 
Torre medvirker i 3. akt af Barberen i Sevilla. Så 
snart de træder ind på scenen bryder buh-råbene 
ud. Musikken stopper, Torre træder ud af karakte-
ren, og han går frem til rampen og beder publikum 
om undskyldning. Han forklarer sagens rette sam-
menhæng, og de fleste lader til at være tilfredse – 
men en lille hård kerne fortsætter resten af forestil-

lingen med at sabotere de to sangeres udfoldelser. 
Det bliver ikke bedre, da det viser sig, at Felicità 
Forconi er indisponeret og må nøjes med at recitere 
teksten til sopranpartiet i Thorvaldsen-kantaten, 
som afslutter aftenen. Kjøbenhavnsposten slutter 
deres omtale af aftenens begivenheder lakonisk: 
“Efter Teppets Fald forholdt Publikum sig aldeles 
passivt, og ingen Fremkaldelser fandt sted.”    

Italienerne har stadig ikke fået løst direktørproble-
met. Marasini når at bede kongen om at overføre 
chefkontrakten til sin kone inden han rejser hjem 
til Italien. Kongen er positiv, men hendes kolleger 
modsætter sig. Forconi vil nemlig fyre Rossi og selv 
have fuldstændig kontrol over både repertoiret og 
hvilke roller hun skal synge. 

Tenoren Pietro Rossi ansøger kongen om at få 
overdraget direktørposten i samarbejde med kolle-
gerne Gabriele Bozzi og Giuseppe Napoleone Torre. 
Det ender med, at Torre alene overtager chefposten 
– en stilling han har frem til april 1847. Forconi er 
rasende over at være blevet forbigået, og det kølige 
forhold til Napoleone Torre er gensidigt. Hverken 
Rossi eller Bozzi synger i København i den nye 
sæson. 

Det gør til gengæld en ny primadonna. Torre er 
helt klar over, at det er tvingende nødvendigt med 
friske kræfter, og han hyrer Desiderata Derancourt, 
som allerede har sunget store roller på scenerne i 
Bologna, Genova, Trieste og Venedig. Hun er på 



57Berlingske Bogtrykkeri har travlt 22. 
april 1844; de to plakater, som fortæller 
om aflysningen aftenen før, set fra 
henholdsvis den midlertidige ledelses og 
de to sangeres side.  
Det Kongelige Bibliotek.

Sørgekantate ved 
Thorvaldsens død af 
kapelmester Paolo Sperati 
med en italiensk tekst af  
Dr. Niccola Tilli.



58 plakaten i den første premiere efter sommerpausen 
i 1844, Giovanni Pacinis Saffo, som også er ny i Kø-
benhavn. Pressen synes godt om den nye stjerneso-
pran, men knap så godt om Pacinis opera. Kjøben
havnsposten skriver om Pacinis “leflende Melodier” 
og Saffos manglende “Originalitet og Character” 
– men den hører dog “i alt Fald ikke til de sletteste 
Compositioner af denne Genre, man hos os har 
hørt.” Kongen er selvfølgelig også på pletten, og 
han skriver i sin dagbog: “Saffo – skiønne Stemmer, 
især Fruentimmer.”

Den nye tenor, der skal tage over fra den feterede 
Pietro Rossi hedder Gaetano Baldanza. Kjøben
havnsposten er ikke i tvivl om, at Torre har gjort et 
godt bytte rent stemmemæssigt – selv om Baldanza 
åbenbart ikke er en udelt fryd for øjet: 

Tenoristen, Sign. Baldanza, har en saa overor
dentlig stærk, malmfuld og omfangsrig Stem
me, at vi uden Betænkning indrømme ham 
Forrangen blandt alle de Tenorister, vi endnu 
have hørt hos Italienerne, som den af Naturen 
mest begavede. Hvis han derhos var i Stand 
til, med den Fylde af Kraft, han udvikler i sit 
Foredrag at forbinde det Sjælfulde og Hjertegri
bende, som henrev hos Rossi, vilde Publikum 
uden Tvivl lettere lade sig forsone med hans for 
Scenen mindre heldige Exteriør. 

Napoleone Torre må også nødtvunget – sikkert 
ikke mindst på grund af pres fra hoffet – engagere 

Felicità Forconi til sin første sæson som chef. Det 
bliver hendes sidste i København, og hendes vokale 
problemer er nu tydelige for alle. Torre tvinger 
hende alligevel til at synge partier, hun ikke magter. 
Dagen efter premieren på Rossinis Tancredi den 
5. februar 1845 indrykker Forconi en annonce i 
Adresseavisen: 

Undertegnede troer at skylde det ærede Pub
licum, som saa ofte har viist hende Overbæren
hed, herved at erklære: at det er imod hendes 
udtrykkelige Ønske, endog yttret flere Gange i 
hendes Medspilleres Nærværelse, at hun, ifølge 
sin Contract med Direktionen for den italien
ske Opera, er blevet nødsaget til at overtage 
Amenaides Rolle i Tancredi, hvormeget hun 
end føler sig overbeviist om ikke at kunne udfø
re den paa en tilfredsstillende Maade.

Premieren er ganske rigtigt en katastrofe for For-
coni, og selv om aviserne er klar over, at skylden 
er Torres, er det også tydeligt for alle, at hun ikke 
længere magter store hovedpartier. Det bliver ikke 
bedre af, at tenoren Sesto Benedetti som sædvan-
lig ikke kan sit parti til premieren. Ved opførelsen 
to dage senere har han stadig ikke lært det hele, 
og kommer direkte op at skændes med suffløren 
undervejs. Aviserne svælger i skandalen. 

På trods af begivenhederne i februar 1845 skriver 
Forconi direkte til kongen mindre end en må-
ned senere og bønfalder ham om at få forlænget 



59sin kontrakt til den kommende sæson. Men selv 
kongen er klar over, at det ikke længere går, og 
Forconi rejser hjem til Italien efter sæsonens sidste 
forestilling 16. april. De danske aviser kommer 
med modstridende oplysninger om hendes videre 
skæbne, men det lader til, at den kongelige kam-
mersangerinde får engagement i Brescia, og at hun 
føder i hvert fald ét barn. Om det er med Giovanni 
Marasini står hen i det uvisse. 

Nu er den nye direktion på plads; Antonio Biaggi er 
stadig ansat som sekretær, nu for Napoleone Torre. 
Men Georg Carstensen har åbenbart stadig ikke 
opgivet tanken om at blive en aktiv del af det itali-
enske operakompagni. I Kjøbenhavns Theaterblad 
kan man 3. november 1844 læse, at han har skrevet 
kontrakt med Torre; nu er han endelig blevet med-
direktør i foretagenet. Hvad den titel helt præcist 
dækker over, er svært at vide, men den driftige løjt-
nant Carstensen har måske en slags PR-funktion 
for italienerne. Det er i hvert fald stærkt tiltrængt, 
for i slutningen af 1844 er nyhedens interesse for 
de italienske sangere falmet en del, og billetterne 
sælger langt fra sig selv. 

I regnskabet for sæson 1844-45 kan man se præ-
cis hvilke indtægter og udgifter Napoleone Torre 
har. Udgiftsbudgettet er på lidt over 30.000 rigs-
bankdaler i alt, og heraf er ca. 10.000 de såkaldte 
“aftenudgifter”; løn til kor, orkester, brandmænd, 
maskinfolk, garderobekoner, rengøringspersonale, 
vagter og kontrollører samt udgifter til annonce-

Det italienske operakompagnis sekretær 
hedder Antonio Biaggi. Sammen med 
den tyskdanske sproglærer Friedrich 
Bresemann udgiver han i 1845 en italiensk
dansk parlør, som er tænkt som en hjælp til 
de mest entusiastiske fans. 
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Ida Bertrandi, alt  ...................................................... 296 rbd.
Giuseppe Paltrinieri, baryton  ........................... 296 rbd.
Napoleone Torre, bas (og chef)  ....................... 296 rbd.
Vincenzo Torre (chefens bror), bas  ............... 208 rbd.
Sesto Benedetti, tenor  ........................................... 148 rbd.
Ægteparret Zopegni, sopran og tenor  
(tilsammen)  ................................................................. 119 rbd.
Carcopino Perez, bas  ...............................................  98 rbd.
Ferdinando Forconi  
(Felicitàs bror), bas og sufflør  .............................  59 rbd.

ring, plakater, drosker til sangerne, belysning og 
det obligatoriske bidrag til fattigkassen. 

Sangernes honorarer er langt den største post, og 
fordelingen af de månedlige honorarer afspejler 
tydeligt sangernes indbyrdes rangorden: 

Desiderata Derancourt, prima donna  ..... 1.068 rbd.
Felicità Forconi, prima donna  .......................... 400 rbd.
Gaetano Baldanza, tenor  ..................................... 385 rbd.

Giuseppe Napoleone Torre er 
bassanger hos italienerne på 
Hofteatret fra deres første sæson. 
Han fungerer desuden som 
selskabets direktør frem til 1847, 
hvor han får et års kontrakt som 
sanger ved den italienske opera i 
Madrid. Han gifter sig året inden 
med Hofteaterkompagniets smukke 
mezzosopran Luigia Tavola. Få 
dage før parret rejser til Spanien 
bliver han udnævnt til kongelig 
kammersanger af Christian 8. Hvad 
der derefter sker ham fortæller 
kilderne ikke meget om – men rygtet 
siger, at han melder sig som soldat 
til nationalhelten Garibaldis hær. 
Teatermuseet i Hofteatret.
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Indtægterne er dels tilskuddet fra kongen og dels 
billetsalget; i alt 21.290 rigsbankdaler. Det er slet 
ikke nok til at dække udgifterne, og resultatet er et 
dundrende underskud på næsten 10.000 rigsbank-
daler. Georg Carstensen er kommet til på et uhel-
digt tidspunkt, og som meddirektør hæfter han for 
en tolvtedel af underskuddet i sæson 1844-45. 

Napoleone Torre må rationalisere. Han fratager 
Capozzi billetsalget, og sælger nu i en periode bil-

letterne fra sin egen lejlighed i stedet. Det viser sig 
at være en dårlig plan at fravælge Capozzis flotte 
butik som udstillingsvindue for forestillingerne, 
og det varer ikke længe, før Capozzi igen averterer 
med billetter. Georg Carstensen har til gengæld fået 
nok, og er helt ude af billedet igen sæsonen efter.

Tenoren Pietro Rossi er tilbage i 
København i 1845 efter en sæsons 

pause, men glansen er gået af 
stemmen, og Pollione i Norma bliver 

Rossis endegyldigt sidste rolle på 
Hofteatret. Dagen efter repremieren 
udnævner kongen Rossi til kongelig 

kammersanger, få dage før han 
rejser hjem til Italien. Han bliver 

vinbonde og postmester i sin fødeby 
Palestrina nær Rom og bliver far til 

12 børn. Helt efter statistikken for 
børnedødelighed på den tid når kun 

halvdelen af dem at blive voksne. 
Teatermuseet i Hofteatret.
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Viva Verdi!

I november 1845 er Napoleone Torre tilbage i 
København med nye sangere. Læserne af Adres
seavisen gør sikkert store øjne, da de kan læse at 
“Theatret vil blive opvarmet ved Hjælp af Varme-
rør”. Endelig er det slut med at fryse sig gennem 
aftenerne på Hofteatret. 

Pressen er nu ikke overvældende begejstret for 
det nye sangerhold; man lægger ud med Bellinis 
Puritanerne, som Det Kongelige Teater allerede har 
spillet adskillige gange. Anmelderne hæfter sig især 
ved, at både primadonnaen Fanny Leon og især 
tenoren Innocenzo Pellegrini er under lavmålet, og 
at sidstnævnte må transponere en del af partiet som 
Arturo ned. Ikke helt logisk at besætte netop det 
parti med en tenor med højdeproblemer; det kræ-
ver bl.a. et højt F, tre toner over det berømte høje C.

Tre dage før juleaften har italienerne premiere 
på Giuseppe Verdis Nabucco. Det er første gang 
danskerne oplever en opera af den 32-årige kom-
ponist, der slog igennem i Italien i 1842 med netop 
Nabucco. Desværre lader det til, at det er gået lidt 
for hurtigt med indstuderingen. Alligevel er publi-
kum positive overfor den nye musik. Men digteren 
Adam Oehlenschläger er ikke begejstret, hverken 
for Verdi eller for det lydtryk og de vokale udsmyk-
ninger, som han også oplever hos andre italienske 
komponister som f.eks. Vincenzo Bellini: 

Den overordentlige Larm og de altfor rigelige 
Prydelser af Trimulanter tilgav man gierne Ge

niet, naar ikke den virkelige Skiønhed derved 
blev overdøvet og skiult, som siden af Donizetti 
og især af den ligesaa støiende, som melodie og 
characteerløse Verdi, der lader Jerichos Mure 
nedstyrte ved Basuntoner, naar en Pige synger 
en kiælen Elskovsarie, hvis tragiske og komiske 
Musik aldeles er i samme Stiil … 

Oehlenschläger er heller ikke vild med, at man 
fremstiller det røde hav i Nabucco ved at “oversmø-
re hele Væggen” med rød farve – og han klager til 
sidst over, at det enorme lydtryk føles som at have 
en humlebi i øret. Kongen er i teatret til både pre-
mieren og til samtlige de resterende syv opførelser. 
Han kalder Nabucco for en “skiøn Forestilling” i sin 
dagbog. 

Kjøbenhavnsposten ignorerer fuldstændig de første 
uger af sæsonen på Hofteatret – men i februar tager 
avisen så revance i en fortsat artikel over to num-
re med en sønderlemmende kritik af italienernes 
forestillinger. Man anbefaler simpelthen at nedlæg-
ge det italienske operakompagni, da niveauet nu 
er endnu ringere end normalt, og skribenten går 
med stor fornøjelse i detaljer om hvor jammerlig og 
middelmådig en fornøjelse det er at besøge Hofte-
atret når de sølle italienere forsøger at spille “Doni-
zetti og hans eftersnakkeres” operaer. 

Det vil Torre og hans trup ikke have siddende på 
sig, og tenoren Innocenzo Pellegrini er afsender 
af et svar, som Berlingske Tidende trykker et par 
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Karikaturtegneren Fritz Jürgensen har sandsynligvis fundet inspiration til denne tegning fra italienernes forestillinger 
på Hofteatret; korets størrelse passer i hvert fald, og Jürgensen spiller på det i manges øjne urimelige i, at forræderen i 
baggrunden har masser af tid til at flygte, mens koret synger om, at nu må de sandelig afsted for at fange ham:

Forræderen paa ilsomst Fjed
Er flygtet bort, vi maa afsted!
Skal vi ham snart indhente
Er der ei Tid at vente.

Afsted, afsted paa ilsomst Fjed!
Paa ilsomst Fjed, afsted, afsted!
Afsted, afsted, afsted, afsted!
Afsted, sted, sted. Afsted, afsted!
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landsmænd, og giver os bl.a. et indblik i italiener-
nes syn på de danske sangere. Han mener, at 

den italienske Operas væsentlig heldige Influ
ents paa den danske ikke blot har været, men 
er og vil blive, saalænge de begge bestaae ved 
Siden af hinanden, den, at afvænne de danske 
Sangere med dette Slags Staccato eller Kortto
nethed, som er den for Vocalmusik alleruhel
digste, men nu een Gang det danske Sprogs 
Genius i saa høi Grad vedklæbende, og paa 
Sangen naturligt overgaaende Eiendommelig
hed, idet den italienske Sanger ved Exemplet 
viser den danske; og saaledes efterhaanden 
bibringer denne den Intensitet, det Sostenuto 
og det Portamento di voce, der netop vil blive 
den danske og flere nordiske Nationer vanske
lig …   

Fejden fortsætter frem og tilbage i pressen. Aften
posten er på italienernes side, men Kjøbenhavnspo
sten svarer igen med endnu en lang angrebsartikel 
over to sider, hvor man bl.a. anbefaler alle, der 
ikke tror på, at forestillingerne på Hofteatret spilles 
for en halvtom sal, om at besøge etablissementet. 
De ord kommer skribenten til at fortryde, for i 
mellemtiden får italienerne en kæmpesucces med 
endnu en opera af Verdi, som aldrig er spillet i Kø-
benhavn før; Ernani har haft urpremiere i Venedig 
kun to år tidligere, og københavnerne strømmer til 
for at opleve den splinternye musik. 

Kjøbenhavnsposten skriver ikke en linje om premi-
eren på Ernani – men alle de andre aviser i byen 
er overstrømmende af lovord om forestillingen. 
“Chorene og Orchestret vare upaaklagelige, især 
naar tages Hensyn til, at der paa Operaens Indstu-
dering kun er anvendt 12-14 Dage, en Tid, hvori 
man skulde troe det ret umuligt, at en saa stor Ope-
ra kan bringes paa Benene.”, skriver Flyveposten. 
Hvis skribenten er korrekt orienteret om prøvefor-
holdene, så bruger man altså nu en del mere tid på 
at forberede en premiere end for blot få sæsoner 
siden, hvor man tit måtte stable en forestilling på 
benene med kun ganske få dages prøver.  

Ernani er en succes, og nu går det pludselig meget 
bedre med billetsalget på Hofteatret. Kongen ser 
operaen ni af de ti gange, den går i løbet af de næste 
seks uger. Københavnerne kender i øvrigt allerede 
en af arierne fra Ernani. De har hørt den sunget af 
både Catharine Simonsen fra Det Kongelige Teater 
og af Desiderata Derancourt, som sang på Hofte-
atret i sæson 1844-45. Det er tydeligt, at især den 
unge generation af sangere på Det Kongelige Teater 
får inspiration fra italienernes opførelser, og der er 
flere eksempler på direkte samarbejde. F.eks. når 
Det Kongelige Teaters kapelmester Franz Glæser 
dirigerer koncerter i Ridehuset på Christiansborg, 
lige overfor Hofteatret, med Det Kongelige Kapel, 
somme tider forstærket af både dygtige amatører 
og lokale militærmusikere. 

Koncerterne er til fordel for velgørende formål, 
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Simonsen er kun 14 år, da 
hun – under sit pigenavn 
Ryssländer – debuterer i 
rollen som Marie i Ferdinand 
Hérolds Emilie ved premieren 
i 1830. Som 17årig synger 
hun Donna Anna i Mozarts 
Don Juan, og hun dør i 
barselsseng, 33 år gammel, da 
hun skal føde sit niende barn. 
Portræt malet af Emilius 
Bærentzen. Det Kongelige 
Teater.
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maj 1845 synger Catharine Simonsen bl.a. Elviras 
arie Ernani, involami, som Desiderata Derancourt 
allerede har sunget ved mindst to af de blandede 
forestillinger på Hofteatret. Berlingske Tidende 
skriver, at Catharine Simonsen 

foredrog den bekjendte arie af Ernani hen
rivende skjønt. Stod hendes Udførelse end i 
Bravour noget tilbage for Mad. Derancourts, 
saa havdes her igjen riig Erstatning i Stemmens 
Frihed og Ynde, som Sangerinden her udfolde
de i al sin Glands.

Velgørenhedskoncerter giver ikke smør på brødet 
for hverken de danske eller de italienske sangere – 
men kongen henter også ca. en gang om måneden 
i sæsonen både italienerne og deres bedste kolleger 
fra Det Kongelige Teater til private koncerter på 
Amalienborg. Den 22. december 1845 skriver han 
i sin dagbog: “Concert hos os – Italienerne sang. 
Mdll. Tavola er meget skiøn. Mad. Simonsen sang 
med Pellegrini og Torre terzett af Lombardi af Ver-
di … “ Det normale honorar for en privat optræ-
den for kongen og hans gæster er 50 rigsbankdaler 
til hver sanger – et pænt tilskud til honoraret fra 
deres faste arbejdsgivere. 

Den italienske musik sælger også billetter andre 
steder end på Hofteatret – f.eks. når udenlandske 
solister er i byen. I marts 1846 præsenterer vio-
linisten George Kiesewetter en koncert i Hotel 

d’Angleterres store sal, og han får hjælp af tre af de 
italienske sangere i byen. Programmet består af vir-
tuose variationer og fantasier for violin afvekslende 
med kendte, italienske operaarier – og Kiesewetter 
slutter koncerten af med at spille tenorens slutscene 
fra Lucia di Lammermoor på sin violin. Mere seri-
øst går det nok for sig, når italienerne medvirker i 
passionskoncerterne i Vor Frue Kirke, hvor de bl.a. 
synger kirkemusik af Rossini, Pietro Raimondi og 
Niccolò Zingarelli.   

Sæsonen slutter strategisk klogt med endnu en 
repremiere på Bellinis Norma, kongens favorito-
pera. I april 1846 tegner Napoleone Torre en ny 
kontrakt med hoffet, og i november skyder et nyt 
sangerhold, med kun fem gengangere fra før, den 
nye sæson i gang med endnu en ny opera af Verdi. 
Flere af københavnerbladene mener, at I due Fosca
ri er den ringeste Verdi-opera, italienerne hidtil har 
præsenteret. Men den nye, 17-årige primadonna, 
Angiolina Bosio, får pæne ord med på vejen. Hun 
er netop kommet til byen, og hun synger det kvin-
delige hovedparti i operaen. Blandt de begejstrede 
er satirebladet Corsaren, som samtidig får sparket 
til den forhenværende stjerne Felicità Forconi, da 
de skriver, at Angiolina Bosio har “den Feil at synge 
temmelig reent, hvorfor hun paa ingen Maade kan 
erstatte Mad. Forconi.”  

Det lader til, at også orkestret har haft mange ud-
skiftninger, men uden at det har den store positive 
effekt; Kjøbenhavnsposten skriver, at “det nye Or-
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de saa ud, – særdeles ungdommeligt.” 

Efter fiaskoen med I due Foscari spiller Torre det 
sikre kort; en repremiere på Verdis Ernani. Fore-
stillingen går hele 12 gange i løbet af sæsonen, og 
begejstringen er stadig stor. Man genoptager også 
andre træffere fra det gamle repertoire; Lucia di 
Lammermoor, Elskovsdrikken, Lucrezia Borgia og 
Norma får alle en tur mere i manegen. Men i marts 
annoncerer italienerne med endnu en Verdi-opera, 
som er ny i København, og som ikke engang er et 
år gammel; Attila bliver en stor succes, og både 
publikum, aviserne og kongen er begejstrede. “At-
tila første Gang, skiøn Musik”, skriver majestæten 
i sin dagbog. Berlingske Tidendes udsendte medar-
bejder mener, at Verdi er “den mest fremragende af 
Tidens italienske Componister” – og selv om han 
også påpeger, at det er helt tydeligt, at operaen er 
skrevet for langt større forhold både på scenen og i 
orkestergraven, så fremhæver han Attila som den 
bedste at de Verdi-operaer, som italienerne hidtil 
har præsenteret københavnerne for.

Helt så godt går det ikke med sæsonens sidste pre-
miere – igen en Verdi-opera. I Lombardi er på pla-
katen 26. marts 1847, men man mangler åbenbart 
en tenor til rollen som den gamle Arvino. Uvist af 
hvilken grund besætter man rollen med sopranen 
Amalia Ricci. Scenografien lader til at være tæt 
på en parodi, og Aftenbladet klager over, at teno-
ren Francesco Ciaffei i hovedpartiet som Oronte 

åbenbart ikke holder sig tilbage med sin maskering, 
men har “denne ubegribelige lyst til at Udstaffere 
sig som aldrig noget andet menneske.” I Lombardi 
bliver ingen succes. 

Nu har italienerne præsenteret hele fire danmarks-
premierer på Verdi-operaer på kun to sæsoner 
– ikke mindst takket være Napoleone Torre, som 
både har kæmpet som chef med svingende indtæg-
ter og samtidig selv stået på scenen utallige aftener 
gennem alle italienernes sæsoner i København. I 
april 1847 annoncerer han sin afskedsforestilling; 
han har fået et års kontrakt som sanger ved den ita-
lienske opera i Madrid, og kongen udnævner som 
afskedssalut Torre til kongelig kammersanger – den 
tredje og sidste af de italienske sangere, der opnår 
den fornemme titel. Den 21. april er der afskeds-
forestilling for Torre, men allerede inden da er 
hans afløser som chef for italienerne på Hofteatret 
kommet til byen for at besigtige forholdene.
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Nye tider

Den nye chef hedder Egisto Ricci. Hans efternavn 
er kendt i den italienske operaverden på grund af 
hans to berømte ældre brødre, Federico og Luigi, 
som begge er populære operakomponister. Alle-
rede i april 1847 skriver Ricci under på en treårig 
kontrakt med teaterchef Levetzau, og i november 
er sangerholdet på plads. Det bærer i høj grad præg 
af et familieforetagende; Egisto Riccis kone, Ama-
lia, er den ene af to nye primadonnaer i truppen. 
Han hyrer også sopranen Fanny og mezzosopranen 
Liddy Stolz, som senere bliver hans svigerinder. Og 
i efteråret 1848 støder Riccis bror Federico også til 
truppen i Hofteatret som huskomponist.   

De tre sæsoner med Ricci ved roret byder måske 
nok på en del nepotistisk familievirksomhed – men 
samtidig er det tydeligt, at han har store ambitioner 
om at hæve niveauet betydeligt. Han har også øje 
og øre for unge talenter. Ikke mindst den 24-årige 
sopran Rosina Penco er et scoop, og engagementet 
i København er endda hendes professionelle debut. 

Også orkestret får mere ros end før. Det er igen 
Paolo Sperati, der dirigerer mange af forestillin-
gerne, men Ricci har også hyret dirigenten Angelo 
Mariani, der lader til at være bedre til at få musi-
kerne til at oppe sig. Selv på dekorationssiden er 
der bedring at spore, og en nymalet dekoration til 
Lucia di Lammermoor får spontant bifald. 

Publikum i Hofteatret er ellers vant til at nøjes med 
meget lidt på den front. Da italienerne rykkede ind 

i Hofteatret omkring nytår 1842 var det med en 
klausul om, at de kunne benytte teatrets eksisteren-
de dekorationer. Teatret rådede på det tidspunkt 
over seks forskellige sæt standarddekorationer, 
som stammede tilbage fra slutningen af 1700-tallet. 
De måtte fortsat gøre det ud for alle de lokaliteter, 
historierne måtte kræve – med mindre italienerne 
selv bekostede nye dekorationsdele. Den daværen-
de chef, Giovanni Marasini, købte en pakkeløsning, 
og i marts 1842 kom teatermaleren Michele Ribora 
til København sammen med sin kone, sangerinden 
Adele Rivolta, som stødte til kompagniet og bl.a. 
sang Adalgisa i Bellinis Norma. Ikke videre heldigt, 
hvis man skal tro aviserne – og det faktum, at hun 
kun sang på Hofteatret i to måneder. 

Michele Ribora fik til opgave dels at reparere og 
ændre nogle af de eksisterende dekorationer og dels 
at male fire helt nye – bl.a. stod han for et scenebil-
lede af en underjordisk fangekælder til brug i Fede-
rico Riccis opera La prigione di Edimburgo. Hoffet 
bad Riboras danske kollega Troels Lund om at føre 
tilsyn med den nyankomne teatermaler, men da 
Lund så Riboras arbejde, fralagde han sig ethvert 
ansvar. Det lader til, at hoffet var enige; Ribora var 
snart igen ude af billedet, og den driftssikre Troels 
Lund fik det overordnede ansvar for nye dekorati-
oner til de kommende forestillinger. Lund uddele-
gerede selve arbejdet til sin kollega Aron Wallich, 
som allerede havde malet teatrets nye fortæppe. 
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Sopranen Rosina Penco er født i Napoli i 1823, og får 
sin operadebut på Hofteatret i København. Hun synger 
i Danmark i sæsonen 184748, og tager derefter med en 
del af ensemblet på turné til Sverige, hvor hun optræder 
den følgende vinter. Senere får hun en stor international 
karriere, og i 1853 skriver Verdi rollen som Leonora i 
Trubaduren til Penco.

Angiolina Bosio er født i Torino i 1830, og synger også 
kun i København i en enkelt sæson. i 1847 rejser hun 
videre til Madrid, Paris, New York, Philadelphia og 

Boston, og hun når at blive et stort, internationalt navn. 
Flere sammenligner hende med de helt store stjerner 

som Maria Malibran og Henriette Sontag, og hun synger 
i flere sæsoner på Covent Garden i London. Angiolina 
Bosio dør som kun 29årig af lungebetændelse efter en 

kold togrejse fra Moskva til Skt. Petersborg.
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Hoppensach en treårig kontrakt med Capozzi om 
levering af kostumerne. Hendes aftale lød på kostu-
mer til kor og solister til 12 operaer pr. sæson for 
en samlet betaling på 1.500 rigsbankdaler – men 
hun var smart nok til at få indføjet, at hun gerne 
måtte bruge de samme kostumer i flere operaer. 
Det benyttede Hoppensach sig i høj grad af; der 
var klager i pressen over det urimelige i, at koret i 
Bellinis Norma – der foregår i det gamle Rom før 
vor tidsregning – havde de samme kostumer på 
som i Donizettis Lucia di Lammermoor, der forgår i 
begyndelsen af 1700-tallet. Solisterne luftede ligele-
des tit de samme kostumer i adskillige af sæsonens 
titler, og det lader ikke til at situationen ændrer sig 
markant i årene fremover. 

Det er maskinmester A.F. Colding, der gennem 
alle ti sæsoner er det praktiske omdrejningspunkt 
på teatret; han styrer slagenes gang med dekorati-
onsskift, og han fikser efter de forhåndenværende 
søms princip alt, hvad der kan fikses, uden at bun-
den går ud af økonomien. Han ændrer og forenkler 
scenemekanikken, som før krævede ikke færre 
end 22 mands manuelle arbejde; nu klarer man sig 
med to. Ligeledes opfinder Colding nye løsninger 
til lamperne på scenen, så en enkelt mand nu kan 
klare arbejdet med belysningen, som der før skulle 
12 mand til at betjene. 

Colding er på alle måder en værdifuld mand for te-
atret; to gange opdager han en ildebrand under en 

forestilling, og får i begge tilfælde slukket branden 
i tide. Felicità Forconi skriver desuden i et brev til 
hoffet om en vis Hr. Sivertsen, som åbenbart også 
leder forestillinger ved Hofteatret i en periode. 
Måske er det den samme Sivertsen fra Det Konge-
lige Teater, som H.C. Andersen har udødeliggjort 
som ikke overvældende arbejdsivrig i sin historie 
Moster:  

… Hr. Sivertsen ved TheaterMaskineriet. 
Ham, der gav Signalerne til op og ned, ind og 
ud med Tæpper og Coulisser … Shakespeares 
“Stormen” kaldte han " forbandet Tøi! der er 
saa Meget at stille op, og saa begynder det med 
Vand til første Coulisse!" det vilde sige, saa 
langt frem gik de rullende Bølger. Stod derimod 
gjennem alle fem Acter een og samme Stue 
Decoration, saa sagde han, det var fornuftigt 
og velskrevet, det var et Hvilestykke, det spille
de sig selv uden Opstilling.

Egisto Ricci sætter altså alle sejl til for at impo-
nere publikum. I de første uger af den nye sæson 
1847-48 er det tydeligt, at italienerne på Hofteatret 
har satset meget på både den sangermæssige, den 
musikalske og den sceniske side af virksomheden. 
Men katastrofen lurer lige om hjørnet. 

Den 20. januar 1848 mister italienerne den mand, 
der mere end nogen anden har været deres trofa-
ste støtte gennem alle årene; Christian 8. er død af 
blodforgiftning efter en lægeordineret åreladning. 
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Dermed er der landesorg i hele seks uger, hvor alle 
forlystelser er lukkede. En gevaldig streg i regnin-
gen for Ricci, som nu har mistet alle indtægter i 
halvanden måned – og som stadig føler sig forplig-
tet til i det mindste at betale halv løn til sine sange-
re, så de ikke må sulte. 

Da landesorgen er overstået, er det vigtigere end 
nogensinde at undgå flere aflysninger – men ind 
i mellem er resultatet nærmest grotesk. Ved opfø-
relsen af Donizettis Linda di Chamounix 15. marts 

Tenoren Giuseppe Galli må stå model til både 
hånlatter i teatret og en karikaturtegning 
med disse linjer i Corsaren: “Hvor ung denne 
Kunstner maa være, kan, for ikke at tale om 
hans glade, smilende, buttede, barnlige Ansigt, 
alene sees deraf, at han Extremiteter endnu ere 
fuldkomment uudviklede, ligesom hans Gang 
endnu er langt fra at være aldeles sikker og 
fast. Benene slaae, som man kalder det i daglig 
Tale, lidt Kludder for ham, og det kan ikke 
nægtes, at der hører et overordentligt Mod, det 
Mod, som Bevidstheden om Kunstnerkaldet 
kan give, til at turde vove sig saa langt ud til 
Lamperne med sadanne Been …”

1848 er tenoren Francesco Ciaffei så syg, at han må 
opgive at stå på scenen i det store hovedparti som 
Carlo. Han forlader sine kolleger allerede i første 
akt, og man fortsætter bare uden ham. 

Men efterdønningerne af Christian 8.’s død fortsæt-
ter med at stikke en kæp i hjulet for Ricci. 11 dage 
senere bryder et oprør i Holsten ud, og aviserne får 
nok at gøre med at rapportere om den politiske kri-
se. Publikum svigter også, og pengene fosser ud af 
Riccis kasse. Han ansøger, via teaterchef Levetzau, 
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4.000 rigsbankdaler oveni de 10.000, som Christian 
8. allerede fra sæsonens start havde ydet. Kongen 
skriver kun én sætning som svar: “Vi finde Os ikke 
foranledigede til i indbemeldte Anledning at be-
vilge nogen Godtgjørelse.” Ricci må i stedet spare, 
hvor der spares kan, for at forsøge at indhente de 
mange ugers manglende indtægt. 

Nogle af sangerne har han endda fået billigt helt 
fra sæsonstarten. Den meget unge Giuseppe Galli 
er engageret som tenor i de mindre roller i sæson 
1847-48. Han bliver gjort totalt til grin både i tea-
tret og i pressen, ikke mindst på grund af sine tyn-
de ben og sin ufrivilligt komiske måde at spille på. 
Endnu værre bliver det, da han til sæsonens sidste 
opførelse af Lucia di Lammermoor udstopper sine 
strømper, og pludselig har “et par uhyre Pølser, som 
han med en beundringsværdig Færdighed kaster 
foran sig, naar han bevæge sig hen ad Scenen”, som 
Corsaren så malende beskriver. 

Galli bliver hurtigt træt af København, men det er 
ikke så nemt at komme hjem; han får under 300 
rigsbankdaler for hele sæsonen, og da den er slut 
i april, har han ikke råd til hjemrejsen. Han sam-
ler ind blandt publikum ved et opslag i teatret, og 
indrykker en afskedsannonce i Adresseavisen med 
tak til dem, der har hjulpet ham med at samle 25 
rigsbankdaler sammen, så han kan slippe ud af 
landet igen. 

Efter sæsonen er det ikke alle italienerne, der tager 
hjem. En lille gruppe på seks af sangerne sejler 
sammen med Egisto Ricci og dirigenten Paolo 
Sperati over Øresund, og turnerer i Sverige. De 
optræder i første omgang med to Donizetti-ope-
raer; Don Pasquale og Elskovsdrikken – uden kor, 
og med lokale orkestre. Først går turen til Malmö, 
Ystad, Kristiansstad, Karlshamn og Karlskrona – og 
i juni når man til Stockholm. Her er der så meget 
interesse for den italienske opera, at der er basis for 
et længerevarende gæstespil med et meget større 
repertoire; en af sangerne, buffobassen Vincenzo 
Galli, bliver udnævnt til chef for den nye trup, da 
Ricci og Sperati senest omkring 1. november må 
vende tilbage til København for at forberede den 
nye sæson på Hofteatret. Galli og hans kolleger 
spiller vinteren over i alt 85 forestillinger i Stock-
holm, fordelt på 12 forskellige operaer. 

Hjemme i København skal italienerne til at vænne 
sig til en ny virkelighed. Enevælden er et overstået 
kapitel, og den nye konge er på mange måder ikke 
som sin forgænger. Slet ikke når det gælder interes-
sen for italiensk opera. Italienerne ved, at der skal 
noget særligt til, hvis forestillingerne på Hofteatret 
skal fortsætte. Egisto Ricci finder endnu en gang en 
kreativ løsning indenfor sin egen families rækker.
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Frederik 7. er på ingen måde en ligeså flittig gæst i Hofteatret som sin forgænger. Her er han alligevel tegnet af 
Edvard Lehmann i kongelogen i Hofteatret i 1859 sammen med den ægyptiske, men tyskfødte, hærfører Mehmet Ali. 
Teatermuseet i Hofteatret.
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Krig og kolera

I 1848 er koleraen i Europa kommet faretruen-
de tæt på Danmark. I Dragør finder man endda 
et enkelt tilfælde af sygdommen. Nu tager man 
forholdsreglerne fra sidste gang, koleraen truede 
landet, frem igen; sundhedskommissionen opretter 
en karantænestation for tilrejsende fra udlandet i 
Klampenborg. Her ankommer et nyt hold på ti ita-
lienske sangere i november til endnu en sæson på 
Hofteatret. De fleste får hurtigt lov til at rejse ind 
til København, men bassangeren Stefano Scapini 
viser åbenbart symptomer, der gør, at han må blive 
i Klampenborg en smule længere. 

Foruden de nye sangere har Egisto Ricci også en af 
sine berømte brødre med denne gang. Komponi-
sten Federico Ricci er allerede kendt i København; 
hans opera La prigione di Edimburgo gik allerede 
på Hofteatret i italienerens første sæson i 1842, og 
tre år senere var han igen på plakaten med ope-
raen Corrado d'Altamura. Også hans bror Luigi 
Ricci har københavnerne stiftet bekendtskab med, 
da italienerne præsenterede hans Chi dura vince i 
1843. 

De to brødres speciale er komiske operaer. Dem 
er der stadig mindre efterspørgsel på hjemme i 
Italien, og nu er Federico taget til København som 
italienertruppens Maestro Compositore. Allerede 
ved åbningen af sæsonen 22. november kan kø-
benhavnerne høre alle medvirkende sangere i en 
komposition af Ricci, skrevet til lejligheden med 
titlen Velkomsthilsen til de Danske fra det italienske 

Operapersonale. Den anonyme tekst lægger ikke 
fingrene i mellem:

Brødre, forskjellige i Sprog, men besjælede af 
Snille og Kjærlighed,
Vi bringe Eder vor venlige, vor ærefrygtfulde 
Hilsen. 
…
Et Ønske udstrømmer fra vore Læber, Danske!
Gid Eders Land, denne Havets dejlige Brud,
Krigersk og stolt, tilbage i Magt og Vælde, 
Det bliver stort og herligt som dets Hæder er 
urokket og grundfæstet. 

Ordene virker efter hensigten. Publikum er smig-
rede og tager godt imod både hyldestkantaten og 
den efterfølgende repremiere på Bellinis Søvngæn
gersken. I december er man klar med den første nye 
opera i sæsonen, og det er naturligvis igen Federico 
Ricci, der er manden bag partituret. Titlen er Luigi 
Rolla e Michelangelo, en opera, Ricci skrev tilbage 
i 1841, og som faktisk allerede har gået 14 gange 
på Det Kongelige Teater for flere år siden. Pressen 
mener nok, at Ricci kan skrive gode melodier, men 
kritiserer, at han ofte understøtter (eller overdøver) 
sangerne med messingblæsere. Operaen går kun 
fem gange på Hofteatret. 

Langt størstedelen af italienernes repertoire i de 
senere sæsoner er genopsætninger af ultrapopulære 
titler som Donizettis Elskovsdrikken og Lucia di 
Lammermoor, som begge bliver spillet i alle ti sæ-
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Peter Klæstrups tegning af en aften i Hofteatret viser rummet, som det så ud efter ombygningen i 1842 – selv om den 
er tegnet i 1870’erne og skal forestille Frederik 7. til en studenterforestilling engang i 1850’erne.  
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek, Kongernes Samling.

soner på Hofteatret – Lucia di Lammermoor endda 
ikke færre end 83 gange i alt. Mange blandt publi-
kum ser frem til at høre de nye italienske sangere i 
det repertoire, de kender i forvejen – men den nye 
sæson byder også på et gæstespil af en sangerinde, 

som ikke er en del af truppen. Hun er ikke engang 
italiener.

Inden sin død nåede Christian 8. at høre den 
tyskfødte sopran Emma Dahl synge ved en privat 
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efter hvad hun selv og hendes norske mand påstod 
– et engagement i København. Nu er parret Dahl 
ankommet til København, og måske er det af re-
spekt for deres afdøde velynder, at italienerne lader 
hende synge hovedpartiet som Marie i Donizettis 
Regimentets datter i januar 1849. 

Emma Dahl er på forhånd blevet udråbt til en stor 
verdenssangerinde på højden af en flot karriere. 
Hun har ganske rigtigt sunget i bl.a. Berlin, hvor 
hun som 17-årig debuterede som Agathe i Webers 
Jægerbruden. Men nu, 13 år senere, er karrieren 
ikke længere lovende, men snarere på retur. Det er 
såmænd hendes mand, der står bag superlativer-
ne om stjernesangeren Emma Dahl. Den norske 
boghandler Johan Dahl har en god sans for effektiv 
propaganda, og han gør københavnerne så nys-
gerrige, at Hofteatret er fyldt til randen, da Emma 
Dahl skal synge i København for første gang. Men 
Johan Dahls overdrivelser om sin kones fortræffe-
ligheder viser sig at give bagslag. 

Selv om Regimentets datter egentlig er skrevet på 
fransk, så synger solisterne på italiensk – og koret 
for en gangs skyld på dansk, uvist af hvilken grund. 
Opsætningen er ikke noget at skrive hjem om, og 
Fædrelandets anmelder skriver, at “Scenearran-
gementet i anden Act var betydeligt slettere, end 
man er vant til at see i det kongelige Theater, og det 
er vistnok meget sagt.” Emma Dahl viser sig ikke 
at være den superstjerne, hendes mand har slået 

hende op til at være; hendes stemme har svært ved 
at nå ud selv i det lille Hofteater, og kontrasten til 
italienernes meget større stemmer er markant. Des-
uden skriver flere anmeldere, at hendes stemme har 
kendt bedre dage, og at hun kompenserer ved en 
“unaturlig, undertiden falsk og outreret” optræden. 
Kjøbenhavnspostens udsendte medarbejder rappor-
terer også, at “en stor Deel af Publikum flere Gange 
saavel under som efter Forestillingen gav lydlige 
Mishagsytringer tilkjende.” 

Emma Dahl synger Marie ved tre forestillinger på 
Hofteatret – og selv om det lader til at gå en smule 
bedre ved den sidste, må hendes engagement hos 
italienerne betegnes som en fiasko. Alligevel står 
hun – sandsynligvis takket være sin mands eminente 
talegaver – to måneder senere på Det Kongelige Te-
aters scene som Rosina i Rossinis Barberen i Sevilla. 
Selv om kapelmester Franz Glæser forsøger at dæm-
pe Det Kongelige Kapel så meget som overhovedet 
muligt, er fiaskoen her om muligt endnu større end 
på Hofteatret. Emma og Johan Dahl rejser hjem til 
Norge, hvor deres hjem i Kristiania bliver et kultu-
relt samlingssted i byen – og Johan Dahl udgiver i 
1860’erne og 70’erne en række af sin kones komposi-
tioner. Emma Dahl synger aldrig i København igen.  

Forsøgene med at sætte nye operaer på repertoiret 
er ikke altid heldige. Lauro Rossis I falsi moneti 
bliver en fiasko i marts 1849, selv om det lader til, 
at italienerne hyrer klakører, som umotiveret jubler 
løs undervejs – også når der virkelig ikke er grund 



77Gaetano Donizetti 
er komponisten bag 

italienernes tre allermest 
populære operaer 

gennem de ti sæsoner 
på Hofteatret. De spiller 
Lucia di Lammermoor, 

Lucrezia Borgia og 
Elskovsdrikken ialt 

193 gange. Den franske 
karakaturtegning viser 

Donizetti i gang med at 
skrive både en komisk og 
en seriøs opera samtidig.

til det. Rossis opera går kun to gange inden den 
bliver skrottet igen. 

Imens blusser treårskrigen med Tyskland op efter 
flere måneders våbenhvile. Københavnerne får igen 
andet at tænke på end opera, og publikum svigter 

totalt forestillingerne på Hofteatret i de sidste uger 
af sæsonen. Corsaren er på pletten med en besk 
kommentar til det mere end halvtomme teater:  
“Et Par Hundrede Herrer og Damer kunne i en 
resterende Del af Saisonen flere gange om ugen 
erholde en god Ansættelse som Tilskuere.” 



78

Den tidligere redaktør af Corsaren, 
Meïr Goldschmidt, skriver i et 
privat brev om sopranen Emma 
Dahls åbenbart ret ejendommelige 
personlighed: “ … det er første Gang, 
at jeg nøiere omgaaes et Væsen 
af Intetkjøn. Jeg vilde ønske, at 
jeg kunde forstaae hende, hendes 
Tilværelse og hendes Forhold. I den 
dybeste Hemmelighed tør jeg vel 
sige til Dem; det forekommer mig, 
at hun ikke er lykkelig, ja, jeg føler 
undertiden Smerte ved at betragte 
hende … ”  
Det Kongelige Bibliotek

Sæsonen fuser ud, men igen fortsætter en del af 
sangerne med en turné til Sverige. Denne gang går 
turen til Göteborg og senere til Kristiania i Norge. 
Her er der helt anderledes interesse for de italien-
ske sangere og den spændende nye musik af Doni-
zetti og Verdi – og kapelmester Paolo Sperati griber 
lejligheden og komponerer et Farvel til Christiania 
til truppens sidste aften i den norske hovedstad. 
Det viser sig at være en god investering. 

I sommeren 1849 slutter Danmark fred med 
Prøjsen og det tyske forbund. Krigen fortsætter 
alligevel, da de slesvig-holstenske styrker ikke 
giver op, men fortsætter krigen mod Danmark på 
egen hånd. Det er ikke helt enkelt at rejse gennem 
Europa i de år, men i november 1849 er italienerne 
tilbage i København for niende sæson i træk. 

Federico Ricci er igen med i truppen, men nu kun 
som dirigent – stadig alternerende med Paolo Spe-
rati – og ikke i sin egenskab af komponist; belært 
af dyrekøbte erfaringer spiller man hele sæsonen 
udelukkende titler, som københavnerne kender i 
forvejen. Chefen Egisto Ricci må spare hvor han 
kan, og den danske presse er generelt ikke impo-
nerede over sangerniveauet i 1849-50-sæsonen. 
Man sparer tilsyneladende også klakørerne væk. 
Det betyder markant mindre begejstring i salen, og 
den onde cirkel er i fuld gang med at gøre en ende 
på den italienske opera på Hofteatret. Teaterbladet 
Thalia analyserer situationen med en sønderlem-
mende artikel i december 1849. Her skriver man 
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Guerra, som synger små partier, at: 

sidstnævnte figurerer som Secundadonna og 
vor Herre skal vide at hun er saa secundær som 
vel muligt. Mdm Ricci, der ligeledes gaar for at 
være en Primadonna, har neppe nogen anden 
Adkomst hertil end den, at hun er Directeurens 
Kone. Hendes Capacitet er Publikum tilstræk
keligt bekjendt. En Stemme der næsten bestan
dig forceres, fordi dens Friskhed og Bøielighed 
har tabt sig, en Mimik, der indskrænker sig til 
et ubehageligt Udtryk af den Anstrengelse, det 
koster hende at synge, Manerer og Gestus, der 
vexle mellem en afmaalt Gang frem og tilbage, 
en rask March mod Lamperne, en Slaaen ud 
med den venstre Arm, nu med den høire, og 
saa med begge paa engang – det er de Egenska
ber, hvormed denne Dame beiler til et Bifald, 
som enkelte Huusvenner endnu pligtskyldigst 
yde hende og som enkelte Musikyndere, der 
undertiden have forvildet sig op ad Hofthe
atrets Vindeltrappe, ere grusomme nok til at 
forbittre hende med deres Hyssen.  

Billetsalget til forestillingerne på Hofteatret går 
katastrofalt dårligt. Flyveposten mener, at den 
italienske opera simpelthen er gået af mode, og at 
det er ved at være sidste udkald: “Iaar har Publicum 
Leilighed til at frequentere den italienske Opera; 
det er usikkert om en saadan Leilighed staaer os 
aaben i næste Saison.” 

Sæsonen lakker mod enden. Den 21. marts 1850 
har kapelmester Paolo Sperati en beneficeaften på 
Hofteatret, og komponerer et Farvel til Kjøbenhavn 
– sikkert en omskrivning af sin tilsvarende hyldest 
til Kristiania – sunget af samtlige medvirkende 
solister og med kor og orkester. Sperati får et stort 
og velfortjent bifald for sin indsats gennem årene; 
han har allerede dagen før bekendtgjort i aviserne, 
at han forlader den synkende skude, og er på vej 
videre til et fast engagement på Christiania Thea-
ter, hvor han havde så stor succes året før. Her er 
forholdene nu ikke meget bedre end på Hofteatret 
i København; både regissøren og kostumieren er 
f.eks. forpligtede til også at indgå i teatrets kor. 
Sperati bliver i Norge resten af sit liv, og arbejder 
som dirigent på flere af byens teatre, som organist 
og som chef for brigademusikken. 

I københavneraviserne kommer sommeren 1850 
igen til at stå i krigens tegn; 25. juli finder dan-
markshistoriens største slag sted på Isted Hede, da 
40.000 danske soldater tørner sammen med 27.000 
slesvig-holstenere. Danskerne vinder, men tabene 
er enorme. Kongen har sit at se til, og italiensk ope-
ra er langt nede på hans prioriteringsliste. Ingen af 
de sangere, der har optrådt på Hofteatret i vinteren 
1849-50 kommer nogensinde til at stå på scenen i 
København igen. Riccis treårige kontrakt er udlø-
bet, og selv om han ivrigt forsøger at forhandle sig 
frem til en ny, er hoffet ikke interesserede. Der går 
tre år, før københavnerne igen kan høre italienere 
på Hofteatret.
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Farvel til italienerne

I 1853 er krigen omsider slut – men nye kata-
strofer står klar i kulissen. Koleraen har allerede 
i flere år hærget i Europa, og i juni 1853 rammer 
den for alvor Danmark. Det er ikke underligt, at 
sygdommen har strålende betingelser i en by uden 
nedgravet kloakering, og hvor afføring og døde dyr 
flyder i rendestenene. Der bor omkring 220.000 
mennesker klemt alt for tæt sammen indenfor Kø-
benhavns volde, og lægerne kæmper forgæves med 
en sygdom, de ikke forstår årsagen til. Åreladning 
er standardkuren for stort set alle skavanker, og 
dermed hjælper den medicinske ekspertise mange 
på vej direkte ind i døden ved at svække de syge 
yderligere. I løbet af få måneder dør næsten 5.000 
københavnere af kolera.

I oktober ebber udbruddet ud, og byen begynder 
at fungere normalt igen. Måneden før har Levet-
zau – der nu ikke længere er chef for Det Kongelige 
Teater, men stadig er overhofmarskal – fået en 
henvendelse fra den italienske operaimpresario 
Ulisse Brambilla. Han tilbyder hoffet at genoplive 
den gamle tradition med italiensk opera på Hofte-
atret, og efter mange forhandlinger frem og tilbage 
giver kongen 5000 rigsbankdaler i tilskud til den 
nye trup, som tegner en kontrakt om at spille 45 
forestillinger i vinterhalvåret 1853-54. Betingelser-
ne er stort set de samme, som Egisto Ricci havde i 
sin kontrakt i slutningen af 1840’erne, men kongens 
bidrag er nu næsten halveret i forhold til de fakti-
ske udgifter pr. forestilling. Der skal sælges billetter, 
hvis foretagenet skal løbe rundt.

Københavnerne har måttet undvære den italienske 
opera i hele tre sæsoner, og der er tæt pakket til 
den første aften med den nye trup. Verdis populære 
Ernani er på plakaten, og H.C. Andersen er også i 
teatret:

Italienerne ere komne jeg var henne til “Erna
ni”, første Forestilling, Publicum […] udtalte 
sig i Henrykkelse, charmant, superbe – jeg gik 
efter første Act. – Tenoren var saa spinkel at jeg 
troede det var en Dværg paa Loftet, der sang 
med Stemmen lagt i elleve Servietter, noget 
mere smaat har jeg aldrig hørt! det var nyde
ligt! sagde Godtfolk. Nu kom Primadonna! […] 
hun gav et Vræl, saa jeg blev nerveus og gik fra 
den deilige Musik, som Naboerne sagde.

Det lader til, at H.C. Andersen har bedømt situ-
ationen udmærket. Alle sangerne er nye for det 
københavnske publikum, og det står hurtigt klart, 
at niveauet ikke er imponerende. Dirigenten er for 
første gang lokal; hofpianist Waldemar Dahl er nu 
den musikalsk ansvarlige for et kor og orkester, 
der efter anmeldelserne at dømme heller ikke er 
stort bedre end i de foregående sæsoner. De næste 
uger byder på gentagelser af populære operaer som 
Lucia di Lammermoor, Barberen i Sevilla og Don 
Pasquale. Dagbladets anmelder foreslår, at man 
helt dropper tjenerkoret i sidstnævnte – så ringe er 
korets medlemmer. 

Italienerne spiller dog ikke bare de gamle travere, 
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raer; i januar 1854 er turen kommet til Macbeth. 
Forventningerne er høje, især efter succesen med 
Ernani, men Macbeth er et totalt flop på Hofteatret. 
Anmelderne er enige om, at musikken er alt for 
støjende i det lille teater, og Dagbladet mener, at 
man i høj grad må være 

Enthousiast for at kunne finde en musikalsk 
Nydelse i al denne larmende Spektakel, hvor 
der, med Undtagelse af Drikkevisen, ikke høres 
en eneste Melodi, der hefter sig til Øret, og som 
ikke engang oplives ved et Tenorparti.

Macbeth bliver taget af plakaten efter kun tre fore-
stillinger for en stort set tom sal. 

I stedet satser Brambilla på endnu en ny opera, 
Bellinis Il pirata med tenoren Vincenzo Tartini 
i den mandlige hovedrolle. Det viser sig at være 
risikabel casting. 

Premieren skal løbe af stablen 30. januar, men 
Tartini melder sig syg samme dag. Brambilla har 
en mistanke om, at Tartini slet ikke er syg, og han 
sender lægen Dr. Saxtorph hjem til Tartini. Lægen 
kan konstatere, at sangeren ikke fejler det mindste, 
men Tartini nægter alligevel at synge. Brambilla er 
nødt til at aflyse forestillingen, og han fyrer Tartini 
på stedet. Nu er gode råd dyre, og Il pirata må helt 
tages af programmet. I stedet tyr man i de kom-
mende uger til de gamle travere igen, og prøver at 

fikse dem lidt op med annoncerede ekstranumre 
fra andre operaer – og ved en opførelse af Barberen 
i Sevilla annoncerer Brambilla med, at koncertme-
ster Georg Spars spiller en concertino for violin af 
Jan Kalivoda mellem første og anden akt. 

Den 15. marts er der for allersidste gang danmarks-
premiere hos italienerne på Hofteatret. Verdis 
Rigoletto bliver endnu en total fiasko til samlin-
gen, og spiller kun denne ene aften. Flyveposten 
mener, at Brambilla har gabt over alt for meget, da 
han satte Rigoletto på programmet: 

Det er utvivlsomt et Misgreb, med faa, ind
skrænkede Kræfter at ville opføre et Værk, der 
i alle Retninger er beregnet paa den Effect, der 
kun kan frembringes ved store Masser og en 
glimrende scenisk Udstyrelse. Verdi, der i sine 
første Operaer ingenlunde savnede Melodi, 
skjønt han heri unegtelig stod langt tilbage for 
Rossini, Bellini og Donizetti, har i sine sidste 
Arbeider slaaet ind paa en anden Vei; han vil 
imitere de moderne tydske Componister, hvor
til han imidlertid savner Grundighed og Sands 
for harmonisk Skjønhed, saa at ofte de bizar
reste Combinationer maa tjene til at besmykke 
de meest klangløse Trivialiteter ... 

Dagbladet er enige, og de forudser, at Rigoletto 
næppe bliver en fast del af repertoiret i København: 
“... jo mindre vi tale om den, jo bedre for Verdi ... 
Fred med Rigoletto! – vi see ham aldrig mere.” 
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gelser af gamle forestillinger og blandede program-
mer – og i april er det endegyldigt slut. Brambilla 
forsøger at få kongen til at indgå en aftale med 
hoffet om den kommende sæson. Kongen skyder 
beslutningen til hjørnespark med ordene: “Vi finde 
os ikke foranlediget til allerede nu at tage Bestem-
melse i indmeldte Henseende.” 

Der kommer aldrig en ny aftale. De italienske 
operaopførelser på Hofteatret er fortid. Interessen 
for dem er simpelthen forsvundet i takt med, at 
både hoffet og indbyggerne i byen har fået andet at 
tænke på. Danmark har fået en monark uden sam-
me interesse for italiensk opera som sin forgænger, 
og københavnerne har skullet lære at forholde sig 
til borgerkrig, grundlov og koleraens hærgen – og 
de skal vænne sig til en splinterny politisk virke-
lighed, hvor hele 15% af danskerne pludselig har 
stemmeret. 

På Det Kongelige Teater går det langsomt med at 
overtage rollen som stedet, hvor københavnerne 
nu må opsøge den italienske opera; den første 
Verdi-opera på Kongens Nytorv bliver Trubaduren 
– men først i 1865. Langt størstedelen af opera-
repertoiret på nationalscenen er fortsat franske 
værker, og det varer mange år før et udenlandsk 
operakompagni igen besøger København. Det sker 
først i 1858, hvor et tysk selskab spiller både tyske 
og italienske operaer af både Mozart, Beethoven, 
Rossini, Donizetti, Bellini og Meyerbeer og Flotow. 

Og hvor spiller tyskerne så? Jo, såmænd på Vester-
broes nye Theater, hvor det hele begyndte tilbage i 
november 1841 – dengang danskernes ramaskrig 
over de italienske operasangere lød for første gang. 
Ringen er sluttet.
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Forsiden af det første trykte klaverudtog til Verdis Rigoletto, som sandsynligvis er den udgave, italienerne på 
Hofteatret har benyttet til indstuderingen. Litografiet forestiller kvartetten i sidste akt.
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Italienernes repertoire 1841-1854

Efter komponist

Komponist Titel Premieredato Opførelser
Vincenzo Bellini Beatrice di Tenda 10. december 1842 6  (1 sæson)
Vincenzo Bellini I Capuleti e i Montecchi 8.  februar 1843 3  (1 sæson) 
Vincenzo Bellini Norma 11.  december 1841 47  (8 sæsoner)
Vincenzo Bellini Puritanerne 21.  november 1845 8  (2 sæsoner) 
Vincenzo Bellini La sonnambula 7.  november 1842 19  (4 sæsoner)
Antonio Cagnoni Don Bucefalco 10.  februar 1854 5  (1 sæson)
Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto 22.  januar 1843 16  (3 sæsoner)
Pietro Coppola Nina, pazza per amore 26.  januar 1842 2  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Anna Bolena 14.  februar 1844 4  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Belisario 13.  december 1844 5  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Don Pasquale 1.  december 1844 15  (3 sæsoner)
Gaetano Donizetti Elskovsdrikken 22.  december 1841 53  (10 sæsoner)
Gaetano Donizetti Gemma di Vergy 18.  november 1841 15  (3 sæsoner)
Gaetano Donizetti Linda di Chamounix 12.  januar 1845 42  (6 sæsoner)
Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor 6.  januar 1842 83  (10 sæsoner)
Gaetano Donizetti Lucrezia Borgia 11.  februar 1842 57  (9 sæsoner)
Gaetano Donizetti Marino Faliero 23.  november 1842 12  (2 sæsoner)
Gaetano Donizetti Regimentets datter 1.  februar 1846 9  (3 sæsoner)
Gaetano Donizetti Roberto Devereux 28.  marts 1842 2  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Torquato Tasso 13.  december 1846 3  (1 sæson)
Valentino Fioravanti Le cantatrici villane 17.  marts 1844 2  (1 sæson)
Vincenzo Fioravanti Il ritorno di Columella da Padova  19.  november 1843 5  (1 sæson)
Francesco Gnecco La prova di un’opera seria 1.  januar 1843 7  (1 sæson)
Saverio Mercadante Il giuramento 10.  november 1843 3  (1 sæson)
Saverio Mercadante Leonora 22.  marts 1848 3  (1 sæson)
W.A. Mozart Don Juan 1.  marts 1844 6  (2 sæsoner)
Giovanni Pacini Saffo 3.  november 1844 7  (1 sæson)
Otto Nicolai Il templario 3.  april 1846 1  (1 sæson)
Federico Ricci Corrado d’Altamura 28.  november 1845 4  (1 sæson)
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Komponist Titel Premieredato Opførelser
Federico Ricci Estella di Murcia 15.  april 1849 3  (1 sæson) 
Federico Ricci Luigi Rolla e Michelangelo 10.  december 1848 5  (1 sæson) 
Federico Ricci  La prigione di Edimburgo 13.  april 1842 4  (1 sæson)
Luigi Ricci Chi dura vince 8.  december 1843 8  (2 sæsoner)
Lauro Rossi  I falsi monetari 4.  marts 1849 2  (1 sæson) 
Gioachino Rossini Askepot 15.  marts 1846 8  (2 sæsoner) 
Gioachino Rossini Barberen i Sevilla 26.  november 1841 44  (8 sæsoner)
Gioachino Rossini Italienerinden i Algier 26.  februar 1843 2  (1 sæson)
Gioachino Rossini Otello 27.  april 1842 8  (2 sæsoner) 
Gioachino Rossini Semiramis 28.  marts 1845 2  (1 sæson)
Gioachino Rossini Tancredi 5.  februar 1845 2  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Attila 7.  marts 1847 15  (3 sæsoner)
Giuseppe Verdi I due Foscari 23.  november 1846 10  (2 sæsoner)
Giuseppe Verdi Ernani 1.  marts 1846 50  (6 sæsoner)
Giuseppe Verdi I Lombardi 26.  marts 1847 3  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Macbeth 11.  januar 1854 3  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Nabucco 23.  december 1845 6  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Rigoletto 15.  marts 1854 1  (1 sæson)
  



86 Efter premieredato

Komponist Titel Premieredato Opførelser

1841-42
Gaetano Donizetti Gemma di Vergy 18. november 1841 15 (3 sæsoner)
Gioachino Rossini Barberen i Sevilla 26.  november 1841 44  (8 sæsoner)
Vincenzo Bellini Norma 11.  december 1841 47  (8 sæsoner)
Gaetano Donizetti Elskovsdrikken 22.  december 1841 53  (10 sæsoner)
Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor 6.  januar 1842 83  (10 sæsoner)
Pietro Coppola Nina, pazza per amore 26.  januar 1842 2  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Lucrezia Borgia 11.  februar 1842 57  (9 sæsoner)
Gaetano Donizetti Roberto Devereux 28.  marts 1842 2  (1 sæson)
Federico Ricci  La prigione di Edimburgo 13.  april 1842 4  (1 sæson)
Gioachino Rossini Otello 27.  april 1842 8  (2 sæsoner) 

1842-43
Vincenzo Bellini La sonnambula 7.  november 1842 19  (4 sæsoner)
Gaetano Donizetti Marino Faliero 23.  november 1842 12  (2 sæsoner)
Vincenzo Bellini Beatrice di Tenda 10.  december 1842 6  (1 sæson)
Francesco Gnecco La prova di un’opera seria 1.  januar 1843 7  (1 sæson)
Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto 22.  januar 1843 16  (3 sæsoner)
Vincenzo Bellini I Capuleti e i Montecchi 8.  februar 1843 3  (1 sæson)
Gioachino Rossini Italienerinden i Algier 26.  februar 1843 2  (1 sæson)

1843-44
Saverio Mercadante Il giuramento 10.  november 1843 3  (1 sæson)
Vincenzo Fioravanti Il ritorno di Columella da Padova  19.  november 1843 5  (1 sæson)
Luigi Ricci Chi dura vince 8.  december 1843 8  (2 sæsoner)
Gaetano Donizetti Anna Bolena 14.  februar 1844 4  (1 sæson)
W.A. Mozart Don Juan 1.  marts 1844 6  (2 sæsoner)
Valentino Fioravanti Le cantatrici villane 17.  marts 1844 2  (1 sæson)



87

Komponist Titel Premieredato Opførelser

1844-45
Giovanni Pacini Saffo 3.  november 1844 7  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Don Pasquale 1.  december 1844 15  (3 sæsoner)
Gaetano Donizetti Belisario 13.  december 1844 5  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Linda di Chamounix 12.  januar 1845 42  (6 sæsoner)
Gioachino Rossini Tancredi 5.  februar 1845 2  (1 sæson)
Gioachino Rossini Semiramis 28.  marts 1845 2  (1 sæson)

1845-46
Vincenzo Bellini Puritanerne 21.  november 1845 8  (2 sæsoner)
Federico Ricci Corrado d’Altamura 28.  november 1845 4  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Nabucco 23.  december 1845 6  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Regimentets datter 1. februar 1846 9  (3 sæsoner)
Giuseppe Verdi Ernani 1.  marts 1846 50  (6 sæsoner)
Gioachino Rossini Askepot 15.  marts 1846 8  (2 sæsoner)
Otto Nicolai Il templario 3.  april 1846 1  (1 sæson)

1846-47
Giuseppe Verdi I due Foscari 23.  november 1846 10  (2 sæsoner)
Gaetano Donizetti Torquato Tasso 13.  december 1846 3  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Attila 7.  marts 1847 15  (3 sæsoner)
Giuseppe Verdi I Lombardi 26.  marts 1847 3  (1 sæson)

1847-48
Saverio Mercadante Leonora 22.  marts 1848 3  (1 sæson)

1848-49
Federico Ricci Luigi Rolla e Michelangelo 10.  december 1848 5  (1 sæson)
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Komponist Titel Premieredato Opførelser

Lauro Rossi  I falsi monetari 4.  marts 1849 2  (1 sæson)
Federico Ricci Estella di Murcia 15.  april 1849 3  (1 sæson)

1849-50
Ingen nye titler

1853-54
Giuseppe Verdi Macbeth 11.  januar 1854 3  (1 sæson)
Antonio Cagnoni Don Bucefalco 10.  februar 1854 5  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Rigoletto 15.  marts 1854 1  (1 sæson)
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Komponist Titel Premieredato Opførelser
Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor 6.  januar 1842 83  (10 sæsoner)
Gaetano Donizetti Lucrezia Borgia 11.  februar 1842 57  (9 sæsoner)
Gaetano Donizetti Elskovsdrikken 22.  december 1841 53  (10 sæsoner)
Giuseppe Verdi Ernani 1.  marts 1846 50  (6 sæsoner)
Vincenzo Bellini Norma 11.  december 1841 47  (8 sæsoner)
Gioachino Rossini Barberen i Sevilla 26.  november 1841 44  (8 sæsoner)
Gaetano Donizetti Linda di Chamounix 12.  januar 1845 42  (6 sæsoner)
Vincenzo Bellini La sonnambula 7.  november 1842 19  (4 sæsoner)
Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto 22.  januar 1843 16  (3 sæsoner)
Gaetano Donizetti Gemma di Vergy 18.  november 1841 15  (3 sæsoner)
Gaetano Donizetti Don Pasquale 1.  december 1844 15  (3 sæsoner)
Giuseppe Verdi Attila 7.  marts 1847 15  (3 sæsoner)
Gaetano Donizetti Marino Faliero 23.  november 1842 12  (2 sæsoner)
Giuseppe Verdi I due Foscari 23.  november 1846 10  (2 sæsoner)
Gaetano Donizetti Regimentets datter 1.  februar 1846 9  (3 sæsoner)
Vincenzo Bellini Puritanerne 21.  november 1845 8  (2 sæsoner)
Luigi Ricci Chi dura vince 8.  december 1843 8  (2 sæsoner)
Gioachino Rossini Askepot 15.  marts 1846 8  (2 sæsoner)
Gioachino Rossini Otello 27.  april 1842 8  (2 sæsoner) 
Francesco Gnecco La prova di un’opera seria 1.  januar 1843 7  (1 sæson)
Giovanni Pacini Saffo 3.  november 1844 7  (1 sæson)
Vincenzo Bellini Beatrice di Tenda 10.  december 1842 6  (1 sæson)
W.A. Mozart Don Juan 1.  marts 1844 6  (2 sæsoner)
Giuseppe Verdi Nabucco 23.  december 1845 6  (1 sæson)
Antonio Cagnoni Don Bucefalco 10.  februar 1854 5  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Belisario 13.  december 1844 5  (1 sæson)
Vincenzo Fioravanti Il ritorno di Columella da Padova  19.  november 1843 5  (1 sæson)
Federico Ricci Luigi Rolla e Michelangelo 10.  december 1848 5  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Anna Bolena 14.  februar 1844 4  (1 sæson)
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Federico Ricci Corrado d’Altamura 28.  november 1845 4  (1 sæson)
Federico Ricci  La prigione di Edimburgo 13.  april 1842 4  (1 sæson)
Vincenzo Bellini I Capuleti e i Montecchi 8.  februar 1843 3  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Torquato Tasso 13.  december 1846 3  (1 sæson)
Saverio Mercadante Il giuramento 10.  november 1843 3  (1 sæson)
Saverio Mercadante Leonora 22.  marts 1848 3  (1 sæson)
Federico Ricci Estella di Murcia 15.  april 1849 3  (1 sæson)
Giuseppe Verdi I Lombardi 26.  marts 1847 3  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Macbeth 11.  januar 1854 3  (1 sæson)
Pietro Coppola Nina, pazza per amore 26.  januar 1842 2  (1 sæson)
Gaetano Donizetti Roberto Devereux 28.  marts 1842 2  (1 sæson)
Valentino Fioravanti Le cantatrici villane 17.  marts 1844 2  (1 sæson)
Lauro Rossi  I falsi monetari 4.  marts 1849 2  (1 sæson)
Gioachino Rossini Italienerinden i Algier 26.  februar 1843 2  (1 sæson)
Gioachino Rossini Semiramis 28.  marts 1845 2  (1 sæson)
Gioachino Rossini Tancredi 5.  februar 1845 2  (1 sæson)
Otto Nicolai Il templario 3.  april 1846 1  (1 sæson)
Giuseppe Verdi Rigoletto 15.  marts 1854 1  (1 sæson)
 

En fuldstændig oversigt over alle opførelser og rollebesætninger findes i Gerhard Schepelerns Italienerne 
paa Hofteatret (se litteraturlisten). 



91

Litteratur

Aviser og tidsskrifter

Adresseavisen 1841-54
Berlingske Tidende 1841-54 
Corsaren 1841-46 
Dagen 1841-43
Flyveposten 1845-54
Fædrelandet 1841-48
Kjøbenhavnsposten 1841-54
Politivennen 1841-46

Anvendt litteratur

Aumont, Arthur og Edgar Collin: Det danske Nationaltheater 17481889 IV. København 1896-99 
Bournonville, August: Mit Theaterliv. C.A. Reitzel, København 1865 
Christensen, Villads: København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes Tid 18401857.  
  G.E.C. Gad, København 1912 
Davidsen, J: Fra det gamle Kongens København 12. Gyldendalske Boghandel, København 1880-81
Dunsmure, Sarah Jenny: Jenny Lind – The story of the Swedish nightingale. RedDoor Publishing,  
  Burgess Hill 2015
Engberg, Jens: Til hver mands nytte. Historien om Det Kongelige Teater 17221995. Bd. I-II. 
  Frydenlund Grafisk, København 1995
Engelbrecht, Henrik: Opera i guldalderens København. Gyldendal, København 2017
Friis, Niels: Det Kongelige Teater – vor nationale scene i fortid og nutid. H. Hagerup, København 1943
Grandjean, Lisbeth: Christian VIIIs Hofteater. En erindrings og bygningshistorie. København 2002
Hansen, Poul: Den Danske Skueplads – Illustreret Theaterhistorie. Bd. II. Ernst Bojesens Kunstforlag, 
  København u.å.
Heiberg, J.L.: Prosaiske Skrifter. C.A. Reitzel, København 1861
Holten, C.H.: Af en gammel Hofmands Mindeblande. Gyldendal, København 1909. 



92 Jürgensen, Knud Arne: Verdi i Danmark – de første danske Verdiopsætninger. IN: Viva Verdi! –  
  Copenhagen Opera Festival 2001. Det Kongelige Teater, København 2001. 
Kristensen, Steen: Georg Carstensen – Tivolis stifter. Gyldendal, København 2003
Krogh, Torben (red.): Komediehuset på Kongens Nytorv 1748. Udgivet af Det kgl. Teater i anledning af 
  200aaret 1948. København 1948
Neiiendam, Jan: H.C. Andersen og Hofteatret. Selskabet for dansk Teaterhistorie, København 1951
Neiiendam, Robert: Theatermuseet ved Christiansborg i Ord og Billeder. 6. forøgede udgave. 
  Det Kongelige Hoftheater, København 1954
Nystrøm, Ejlar: Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid – Casorti og Forstadsteatrene. Gyldendal, 
  København 1910
Oehlenschläger, Adam: Erindringer. København 1850-51
Overskou, Th.: Af mit Liv og min Tid Bd. I: 1798-1818, udgivet af Robert Neiiendam. Nyt Nordisk Forlag 
  Arnold Busck, København 1961/1962
Overskou, Th.: Den danske Skueplads i den Historie fra de første spor af danske Skuespil indtil vor Tid. 
  Bd. III-V. 
Rafn, Erik: Tancred i København. En Rossiniade. Særtryk af Historiske Meddelelser om København, 
  Årbog 1966 
Schepelern, Gerhard: Giuseppe Siboni – et afsnit af Operaens Historie ude og hjemme. Bd. I-II. 
  Amadeus Forlag, København 1989
Schepelern, Gerhard: Italienerne paa Hofteatret. Bd. I-II. Selskabet for Dansk Teaterhistorie og Rhodos, 
  København 1976   
Schepelern, Gerhard: Operaens historie i Danmark 16341975. Munksgaard/Rosinante, København 1995
Schiørring, Nils: Musikkens historie i Danmark. Bd. II (1750-1870). Politikens Forlag, København 1978
Sørensen, Inger: Hartmann – et dansk komponistdynasti. Gyldendal, København 1999
Sørensen, Inger: J.P.E. Hartmann og hans kreds 14. Museum Tusculanum Press, København 1999/2002
Tamm, Ditlev: Bournonville. Gyldendal, København 2005
Tschudi, Clara: Silhuetter (kapitel om Emma Dahl). Alb. Cammermeyers Forlag, Kristiania 1898
Teilmann, Peter Christensen: Hofteatret i tiden 17672017. Teatermuseet i Hofteatret 2017. 
Tudvad, Peter: Kierkegaards København. Politikens Forlag, København 2004
Wiingaard, Jytte: Teatret og publikum – smag og afsmag. Publikumsopfattelser i 1800tallet. Borgen, 
  København 1992



93Jeg skylder en stor tak for hjælp og inspiration til 
medarbejderne på Teatermuseet i Hofteatret –  
særligt til direktør Peter Christensen Teilmann, 
som tog initiativ til projektet, til grafiker Per  
Romerdahl, museumsinspektør emerita Ida  
Poulsen og til ledende museumsinspektør Mikael 
Kristian Hansen. 

Enhver, der beskæftiger sig med de italienske 
operagæstespil på Hofteatret i 1840'erne og 50'erne, 
står i umådelig gæld til kapelmester Gerhard Sche-
pelern, der i årevis minutiøst støvsugede arkiver, 

Tak

biblioteker og museer i ind- og udland for mate-
riale om emnet, og som utrætteligt opsøgte efter-
kommere af historiens hovedpersoner. Resultatet 
er hans tobindsværk Italienerne paa Hofteatret fra 
1976, som er et monument af både grundighed og 
detaljerigdom. Under mit arbejde med nærværen-
de bog havde jeg desuden adgang til Schepelerns 
omfangsrige researchmateriale, som nu ligger i 
Teatermuseet i Hofteatrets samlinger. Jeg nåede 
desværre aldrig at møde Gerhard Schepelern, der 
døde i 2004, men min allerstørste tak for hjælp til 
nærværende bog går til ham.




