
60 firs dagen for slutningsforestillingen pfi det gunk
Horsens Teater i 1909

Den 17. marts 1909 var den „uigen-
kaldelige sidste" forestilling i det
gamle teater i Horsens. Måske er der
endnu nogen, som husker den hoj-
tidelige aften, da det rode tæppe
faldt efter sidste akt, eller i det
mindste dunkelt mindes det gamle
teater.

Gennem tiderne i det forrige
århun-drede indtil et stykke ind i dette
hundrede har det gamle teater tro-
fast ydet sin tjeneste som „Horsens
Scene". Det var såvel rigtige skue-
spillere som dilettanter, der

optrådte der. Det, der serveredes der, var
virkelig gode ting, værker af Oeh-
lenschlager, Holberg, Drachmann,
Hauch, Heiberg, Ibsen, operetter, som

Hervés „Frøken Nitouche", Panquet-
tes „Cornevilles klokker" osv. Det var
hovedsagelig omrejsende teatersel-
skaber, der gay forestillinger, men
ikke sjæIdent var der gstespil af
Det kongelige Teaters krfter, f. eks.
vort eget bysbarn Anna Block, eller
Betty Hennings, Olaf Poulsen, Peter
Jerndorff og andre.

En af de største begivenheder I det
gamle teaters historie var en galla-
forestilling til ære for Kong Christian
IX, da han gstede Horsens i anled-
ning af udstillingen 1 1905. Ved den
lejlighed opførtes Kuhlaus og Hei-
bergs „Elverhøj".

Det var glade og fornøjelige stun-
der, man tilbragte i det gamle teater

Mødte med handsker
Selve teatret la i Jørgensens Hotels

gård i umiddelbar nærhed af heste-
stalden. Trods beliggenheden og den
sparsomme belysning, (i de rigtig
gamle tider var der levende lys og
olielamper, senere hen blev det gas-
belysning), var der en vis hygge i
teatret.

me påklædning, det blev der lagt
mærke til og talt om, men forst
og fremmest gik man i teatret for

forestillingens skyld.
I de tider var der ingen, som havde

noget at udstte pa teatret, folk var
glade og tilfredse med det kunstens
tempel, de havde. Det var forst i be-
gyndelsen af dette århundrede, at
man fik øjnene op for adskillige bri-
ster. Horsens kunne ikke være be-
kendt at have et teater, som la i en
gård og næsten ved siden af en heste-
stald. Desuden var teatret alt for lille
og for umoderne, gasbelysning var i
høj grad brandfarlig. Der matte byg-
ges et nyt teater, der kunne opfylde
tidens krav, en rigtig teaterbygning,
som man havde I andre byer. Da
dødsdommen var udtalt over det
gamle teater, viste det sig, at man
alligevel hellere ville blive pa det
gamle sted og der opførtes det nye
teater, for det var dog så hyggeligt
der.

Det teater, som blev opført, var
selvfølgelig langt mere moderne, og
der var plads til mange flere tilsku-
ere. Foruden 1. og 2. parket var der
to balkoner og to sideloger i højde
med 1. parket. Teatret havde Met et
jerntæppe, det havde brandvæsenet
fordret, og der var kommet elektrisk
lys fra en krystalkrone i loftet og si-
delys. Det nye teater var som Fugl
Phenix opstået af asken fra det gam-
le, fornyet og noget forskønnet. Om-
bygningen havde ikke fortrængt den
hyggelige atmosfre, I det store og

hele var det en vellykket fornyelse.
Det teaterelskende publikum kom til
at omfatte det nye teater med samme
krlighed som det gamle. I mange år
var det til stor glæde for byens bor-
gere, selv om adskillige af den ældre
generation følte trang til at drage
sammenligninger med det teater, de
havde da de var unge.

Efter en del års forløb fandt man
atter, at teatret var for umoderne og
langtfra tidssvarende, man talte om
at bygge et nyt teater, men den tanke 	
matte man opgive. I tidens løb var
interessen for teatret og den levende
kunst kølnet noget, folk havde Met
andre interesser, film, radio og fjern-
syn, og så en skønne dag blev teatret
degraderet til biografteater.

Nu er interessen for levende kunst
atter tiltagende, og man ønsker at få
det gamle teater igen. Et er givet,
dersom man far ønsket om et teater
opfyldt, da bliver dot aldrig dot sam-
me som hverken dot helt gamle eller
dots efterfolger, stemningen og at-
mosfren kan aldrig blive den sam-
me, dertil har tiderne forandret sig
alt for meget.

Det gamle teaters saga er forlængst
slut, men vi mindes med taknemlig-
hed og glæde, hvad dot engang har
betydet for horsensborgerne, og det
er særlig det helt gamle teater, som
blev revet ned for 60 år siden, tan-
kerne g Ider. Det har haft sin mis-
sion at opfylde cg fortjener at mindes
med tak, for hvad det har været.

Ellen Bache.

Der var 1. og 2. parket, en bor-
neloge på venstre side af scenen,
ovenover parkettet kun een bal-
kon (i daglig tale kaldte man den
„ballonen"), for der var temme-
lig lavt til loftet. 1. parket var for
byens spidser, det elegante publi-
kum, 2. parket var en grad min-
dre elegant, men for publikum i
begge parketter var det en uskre-
ven boy, at man havde handsker
på. I mellemakten, 'når der ikke
var noget på scenen, som kunne
fængsle ens interesse, granskede
man darnernes toiletter. For folk,
som var noget, gik dot ikke an
at mode gang pa gang I den sam-
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