
I Belysningen i Det kongelige Theater. fl

I del ældste Theater oplystes Tilskuerpladsen yderst sparsomt f l
I  ved Tællelys, der var fordelt i et Par smaa Lysekroner i Loftet, f l

en i Kongens Loge og nogle Lampetter paa Tilskuerpladsens fl
Piller; Scenen fik sit Lys fra en Rampe med Tællelys i Kasser, I

og efter hver Akts Slutning kom en Embedsmand, der benævntes I
■; »Lyse-Accoinodør«, frem foran Dækket for at pudse og pirre op I

i de brændende Lys. Hvis Osen blev for ubehagelig midt under I
Spillet, mødte den nævnte Embedsmand frem for aabent Tæppe I
og snød de ubehagelige Tællepraase, uden at det i nogen nævne- I
værdig Grad forstyrrede Publikums Illusion. Kun holdt Theatret I
strengt paa, at Lyse-Accomodøren viste sig i en Theatrets Inven- I
tarium tilhørende sort Kittel, »forfærdiget efter Brandfolkenes 
Mønster«. Efter Theatrets Ombygning for 150 Aar siden havde 
Publikum kun en Anke tilbage imod Direktionen, nemlig at Til

skuerpladsen endnu kun oplystes af de samme smaa Lysekroner 
? med Tilbehør som før Ombygningen. Da Hofmarschal Grev Alde-

r fehlt i 1792 blev Theaterchef, søgte han paa mange Maader at 
< reformere Theatrets Indretning til Publikums Tilfredshed, og sin i

største Triumf vandt han ved, i Stedet for de tre Lysekroner, som | 
i hang foran Fortæppet og skadede Dekorationernes Virkning, at 

i-; anbringe midt under Loftet en stor elegant Lysekrone, der hang i
næsten lige Linie med første Etage og udbredte Lys over hele 
Huset, hvor der før havde hersket et næsten ægyptisk Mørke. Den 

nye Lysekrone var indrettet saaledes, at den ved Akternes Be
gyndelse kunde trækkes op i en Skærm, der var aaben mod 
Scenen, hvorved Lyset faldt paa denne uden at blænde Tilskuerne. 
Denne Foranstaltning kom Publikum som en behagelig Over- 
raskelse, og da Kronen første Gang gik i Vejret, udbrød det til

stedeværende Publikum i et levende Bifald. Det var den samme 
Theaterchef, der ansatte nogle Lygtebærere, som skulde lyse det 
theaterbesøgende Publikum over det mørke og tit moradsop- 

I fyldte Kongens Nytorv, og, mod en ringe Betaling, endog paa
Forlangende helt hjem.

Først i 1818 afløstes den elendige, osende Tællebelysning af 
argantiske Lamper, der anvendtes baade paa Scenen og paa Til
skuerpladsen. Denne Belysning forbedredes i Aarenes Løb, indtil 
Gasbelysningen indførtes i Aaret 1857. Den 2. Oktober 1892 lyste 

I for første Gang Rampen med elektrisk Lys, og fra Efteraaret
? 1896 oplystes hele Theatret, baade foran og bagved Tæppet, af

det straalende elektriske Lys.


