
SKUESPILLERINDEN 
JOHANNE A:NlALIA STRENG, FØDT THIEME 

ET BLAD AF ODENSE TEATEHHISTOHJE 

.-\f l '. Woll 

I Aarene omkring 1810- 20 gav forskellige rejsende Skuespil
lerselskaber Forestillinger paa Odense Teater. Saa mærkeligt det 
end lyder, spilledes der udelukkende paa Tysk, hvilket Sprog var 
de fleste optrædendes Modersmaal. 

Blandt disse Selskaber nævnes særlig Gorbing Francks, som 
begyndte her i Oktbr. 1809 og med enkelte Afbrydelser holdt ud 
til 1822, det sidste Aar suppleret med Medlemmer af Familien 
Becker, der senere dannede et eget Selskab. -- Allerede H. C. An
dersen nævner i "Mit Livs Æventyr" det Franck'ske Selskab; som 
i hans Barndom baade gav Operaer og Komedier i Odense. Den 
første Foresti lling, han saa, var Holbergs "Pol i tiske Kandestø
ber", bearbejdet som Opera! Men Byens Yndlingsstykke var dog 
efter Andersens Udsagn "Das Donauweibchen "; dette holdt sig i 
mange Aar paa de rejsende Selskabers Repertoire, betegnet som 
"comisk Trylleoper" i 3 Akter, gennem hvilke navnlig Hovedper
sonen Hulda præsenteredes i en Mængde Forklædninger. Trods 
Chr. Molbeehs nedsættende Udtalelser om de tyske Skuespil i 
Odense, navnlig om "Donauquinden eller hvad hun hedder" 1 ), 

vovede Franck sig dog med sit Selskab til København i 1814, hvor 
bl. a. "Das Donauweibchen" blev opført paa Hofteatret, men fik 
en ublid Behandling i "Københavns nyeste Skilderi" (se Karl 
Schmidt: Medd. om Skuespil og Teaterforhold i Oden se). 

I Slutningen af 1821 gav det Franckske Selskab flere Forestil
linger i Faaborg - "hvor der hver Gang haves fuldt Hus og 
høstes meget Bifald", skriver Iversens Avis d. 26 . Oktbr. 1821 -
og Direktøren havde her, som han bekendtgør i samme Blad den 
5. Novbr., faaet samlet det Skuespillerselskab, hwmned han ) 
denne Vinter snart venter at opvarte det ærede Publikum i 
Odense". - I denne Periode indtraf den lille Tildragelse, som 
omhandles i det følgende. 

En af Selskabets kvindelige Kræfter, den purunge Jomfru Jo-

l) "FragnH'titrr af rn Dagbog paa en Hejse i Dannu.trk 181 X/' 
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hatme Amalia Thieme, h en vendte sig til Sognepræst Woldike i 
Faaborg og anmodede om at blive konflrmere t. Hun var født i 
Frohburg ved Leipzig d. 8. April 1804 og saaledes endnu ikl{e 
fyldt 18 Aar. I sin Barndom havde hun vel nydt nogen Under
visning af en Seminarist, men Faderen, der oprindelig var Bager, 
m en senere havde ernæret sig som omrejsende Marionetspiller i 
Tyskland og Danmark 1

), havde ikke villet lade hende blive kon
firmeret; forøvrigt havde ogsaa det omflakkende Liv, hun og Fa
deren havde fØrt, været til Hinder for en virkelig Konflrmations
forberedelse. Da Faderen efter hendes Udsagn mishandlede 
hende, havde hun forladt ham og var altsaa nu havnet ved det 
Franckske Selskab. 

Imidlertid havde Pastor Woldike, som han oplyste i sin Hen
vendelse af l. Novbr. 1821 til Biskop Plum, prøvet h ende i Kri
s tendomskundskab og fundet, at h an ved nogen Undervisning 
kunde bringe h ende saavidt, at h an m ed god Samvittighed kunde 
konfirmere hende. Men da hun ønskede snarest muligt at blive 
konflrmeret, fordi Selskabet snart skulde rej se, og hun paa 
Grund af sin Alder og Stilling nØdig vilde, at Handlingen skulde 
foregaa offentlig 'i Kirken, androg Præsten om at m aatte konfir
mere h ende i sit Hj em i Vidners Overvæ relse, ogsaa af den Grund, 
at han ikke var det tyske Sprog saa mægtig, at han dristede sig 
til offentlig at foretage en kirkelig Handling paa Tysk. - Efter 
Biskoppens Anbefaling gav Kancelliet den ønskede Tilladelse 
d. l. Decbr. s . A. 2 ) 

l Mellemtiden h avde Selskabet dog forl adt Faaborg. SØndag 
d. 18. Novbr. begyndte dets Forestillinger i Odense, og naar Iver
sens Avis cl. 20. s . . M. skriver, at "Selskabet iaa r bestaar af et 
meget bedre k vindeligt Person ale, end hans forrige var, og at 
det skal eje gode Syngestemmer, hvoraf vi kan vente imorgen at 
hØre en Del i das Donauweibchen," har vel sagtens den endnu 
ukonfirm erede Jomfru Thieme væ ret blandt disse . - Men ende
lig, da DirektØr Franck mellem Jul og Nytaar gav en Række 
Forestillinger i F aaborg, lykkedes det hende at naa sine Ønskers 

l) F ad uen er a ntagelig den .,Lcipziger-Mekaniku s Thicme", som iflg. E. Nysh·øms 
.,Offentl ige Forlys telser p aa Frederik VI.s Tid", l, 106, i Maj 1820 v iste sit mekaniske 
I<unst- og Metamo l'fose-Tcater paa Morskabsteat r et paa I< øb enhaYns Veste t·hro, og her 
bl. a. opfØrte et Ridderskuesp il i 3 Akter "Her tug Carl af Braban l", m en kort· efter 
fortrak til Dy rehavsbakken. I-h-orledcs Datteren e r kon11nen t il Fyen, vides U\:ke, n 1en 
det kan dog b em æ rkes, at der v ed denn e Tid boede en Røbmand Thicme i Odense. 
2) Den foregaaende Fremstilling efter Indlæg ti l Sagen i Rigsarkivet. 

-- - ~ -------
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;'\laal. Ikke alene blev hun lwnfirmeret 2. Juledag, men fire Dage 
derefter indtraadte hun i Ægtestand 1 ) med sin Kollega ved Sel
skabet, den meget yndede Skuespiller Streng. - Konfirmations
hanellingen foretog nævnte Sognepræst \Vi.ilclike; som Vidner 
havde han tilkaldt Byfogclen i Faaborg, Assessor Wiborg, Nabo
præsten Fangel fra Svanninge og Kateket Eecker i Faaborg. Og 
Vielsen foregik altsaa cl. 30. Decbr. sammesteds som Hjemme
Yi else iflg. Kongebrev. Brudgommen anføres som "Skuespiller 
.l acob Edvard Streng ved det Franckske Selskab, 34 A ar"; For
loverne var Direktøren Gi.irbing Franck, ,.Borger i Odense", og 
Prokurator Knudsen. 

Hvorvidt Romantik eller Realisme har været Drivkraften til 
Ægteskabet, maa overlades til AfgØrelse af Læserens Fantasi. 
Helst vil vi tro det fØrste, men det kunde jo ogsaa tænkes, at 
Bruden har næret let forklarlige Ønsker om at unclgaa Faderens 
ublicle Herredømme, eller at sikre sin borgerlige Agtelse og Stil
lingen ved Selskabet. - I hvert Fald tør man ikke af den hurtige 
Vielse sl utte andet, end at Parterne har Ønsket, at den samme 
Præst, der kendte Bruden fra Konfirmationsforbereclelsen, ogsaa 
skulde stifte hendes Ægteskab. Hvis der havde været noget at 
udsætte paa hendes .Moral, havde Præsten næppe indladt sig paa 
at virke saa indtrængende for hendes Konfirmation for, som han 
skriver, "at delagtiggøre i det hellige Naademaalticl". Ejheller 
findes der i Faaborg eller Odense KirkebØger i et længere Tids
rum omkring Aarsskiftet 1821- 22 nogen BarnefØdsel, der kan 
henføres til Eduard Streng og hans Hustru. - Derimod kund
gjorde Ægtefællerne med synlig Glæde deres Ægteskab i Iver
sens Avis for 7. Januar 1822, hvor de lod indrykke fØlgende: 

"Unser am 30ten December gliicklich vollzogene Eheverbin
dung haben wir das Vergniigen theilnehmenden Freunden und 
Bekannten hiermit anzuzeigen. 

Odense, 7ten .Januar 1822. 

Amalie Streng, geb. Thieme. Eduard S treng." 

(Hermed har vi den FornØjelse at meddele deltagende Ven
ner og Bekendte Yort den 30. December lykkelig fuldbyrdede 
Ægteskab.) 

l ) )fan erindre herYed, at lige til den nyeste Tid Jiund c Ina n H.: k e h live \'i et i 
Foll<cl<irken uden at v æ r e k onfi rmer et. 
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Og endelig havde den unge Hustru allerede d. 11. i\Iarls s. A. 
den Ære, at Selskabets Afskedsforestilling i Odense blev givet til 
Benefice for hende, en Omstændighed, der synes at vidne fordel
agtigt om hendes Yndest hos Publikum. - Iversens Avis for 5. 
og 8. Marts 1822 indeholder hendes Bekendtgørelse derom; den 
gengives her i sin Helhed for at vise, hvorleeles Scenens Børn fo r 
et Aarhunclredc siden henvendte sig til Ofientligheclen: 

,.ÆrbØcligst Theater-lnclbyclelse. 

:\[andagen cl. 11. :\-Iarts bliver til Benefice for Undertegnede 
og tillige som sidste Forestilling opfØrt: R øverværtshuset i 
Schwarzwald, Lystspil i to Acter, bearbejdet efter en sand Til
dragelse af Hensler. Derefter Harald, de Danskes Konge , ell er 
Kierligheds og Troens Magt, heroisk-romantisk Drama af Carl 
Thiencmann. Til Slutning nogle mimisk-plastiske T ableaux og 
Vor Afsked fm Odense, en . mimisk Leil igheds-Scene, ledsaget 
af en Taksigelses- og Afskedstale. - Idet jeg saaledes slutter 
Hækken ar dem, som ærbØdigst bede om et Beviis paa Publi
cums Gunst, smigrer jeg mig med Haabet om, at Samme ogsaa 
Yil beæ re mig, l-igesom mine Forgiængere, med et talrigt Besøg, 
isæ r da denne er YOr Afskeds-Forestilling . - Billetter og he
s temte Pladser kunne faaes i mit Logis hos Hr. Skolelærer Ha
ben paa Tor\'et og om Aftenen ved Indgangen. 

flmalia Streng." 

Om sel Yc Beneficeaftenen skriver Avisen, at der sluttedes med 
en mimisk-plastisk Afskedsscene ,.Vor Afsked fra Odense", un
der hvilken Hr. Streng "med Følelse fremsagde en vakker Epilog 
til Taksigelse, medens tvende Skuespillerinder bekransede et Al
tar, hvorpaa læstes i Transparent de Ord Heil Odense". 

:\Ian fejler næppe Yed at antage, at den ene af de h ende Skue
spi ll erinder har været Beneficiantinden, den unge i\Iad. Streng. 1 ) 

Fyens Stiftsavis for 22. Febr. 1822 bebudede, at Selskabet i LØ
bet af Foraaret ·agtede sig til Jylland, men Direktøren bekendtgØr 
dog i h ersens Avis for 22. l\larts, al han agter at opfØre Kotzc-

l) Sl<uespill r rinder betegnedes indtil over Aarhundredets ~lidte som .. ~ladamc" og 
.,Jomfru"; ved d et kgl. T eater endda offici elt lige ti l 1870 - l< u n Frll Heibcrg n Ød h er 
godt af sin -'fands Professor-Rang. 
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bues -l-Akts Stykke "Strikkepinden e" i Nyborg d. 24. s. M. og ved 
en senere Forestilling den · uopslidelige "Donauweibchen" . - Af 
Vestsjællands Avis sees, at Franck i April har givet Forestillin
ger i Korsør og Slagelse, hvorfra han i Maj drog til Næstved. Og
saa paa denne Rejse gav han (f. Eks. i Slagelse d. 28. April) "das 
Donauweibchen eller Nixedronningen " 1 ) i Forbindelse med "en 
mimisk-pl as tisk T ableaux i 8 Billeder, Kotzebues Mord", som 
en d da opførtes "efter fleres Forlangende" .2 ) - Datidens A vis
efterretninger om indenlandske Forhold var imidlertid yderst 
knappe og kortfattede, og nogen Meddelelse om, hvorvidt Ægte
parret Streng va r med paa denne Tournee, har jeg ikke fundet, 
ligesaalidt som nogen Oplysning om dets senere Skæbne. 

Interessen for tyske Skuespil tabte sig ret naturlig her i Lan
det, efterhaanden som NationalfØlelsen vaktes, og de tyske 
Skuespillere er da antagelig dragne syd paa til deres Hj emland . 
- Navnet Johanne Amalia Streng fØdt Thieme maa Læserne da 
nØjes med at se "som et Stjærneskud" paa disse Blade. - Men 
lad os i hvert Fald h aabe, at hun har faaet en bedre Skæbne end 
den fejrede Sangerinde, som i H. C. Andersens Drengeaar begej
strede alle som "das Donauweibch en" . Da han som Student be
søgte Odense Hospital, gensaa h an hende som Lem der, "en ma
ger, lille, fin Kvinde med rynkede Kinder og i en fattig Silkekjole, 
der engang havde væreT sort". De andre gamle Kvinder kaldte 
hende "den tyske Madame", og den eneste Erindring om hen
des Fortids Herlighed var et Portræt i forgyldt Ramme over hen
des Seng, forestillende hend e selv i Rollen som "Emilie Ga- · 
Iotti ". '1) 

1) Det tysl\c :\i x e helyder Havfrue, F Jod nymft: . :q 1J c n massl'JH'oduktiv c tyske 
Skuespilforfatter J( o tz ebue var i 1819 af politiske Grunde bleYen myrdet af en Stu
d ent Sand, hYorfor FolkcYiddet sagde om J{olzcbue, a t h a n lcYed c af Rh~k og dØd e 
af Sand. ~) .. ~Iit L h ·s .'F., ·entyr" I, J{ap. \'l. 
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