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Transkripsjon, anmeldelse Keiserens kurer 26.september 1884:

       Folketheatret.     Efter at det Levyske Selskab i omtrent en hel 
Uge har maattet indstille sine Forestillinger grundet paa Prøverne 
og de forskjellige Arrangements til Jules Vernes og d'Ennerys store
Udstyrsstykke "Keiserens Kurer", gik dette igaar for første Gang 
over Scenen for aldeles udsolgt hus.   Publikums Nysgjerrighed 
synes at have været stor; Parketterne var allerede udsolgte igaar 
Formiddag til forhøyet og dels til dobbel pris, og efter det 
særdeles livlige Bifald at dømme, hvormed Forestillingen, der 
forøvrigt gik med en rosverdig Fart (det Hele var slut allerede 
Kl. 10 1/2), fulgtes, lod det til, at Publikum heller ikke følte sig 
skuffet i sine Forventninger.  Stykket, der har gjort sin Runde over 
Europas Theatre og overalt gjort megen Lykke og trukket talrigt 
Besøg, hører til den samme Genre som de tidligere hersteds 
opførte Stykker af samme Forfatter-firma: "Jorden rundt i otti 
Dage", "Kaptein Grants Børn", m.fl.  Udstyret og Sceneriet er 
ubetinget Hovedsagen ved den i en Række effektfulle Tableauer 
arrangerede Handling, der skildrer hvorledes Kureren Michel 
Strogoff, en ædel Patriot, hvis Løsen er "for Gud, Keiseren og 



Fædrelandet" gjennom utallige Farer bringer en Ordre til den 
russiske Storfyrste, der er indesluttet i Irkutsk under et af 
Tartarerne reist Oprør, og derved redder sin Fyrste og sit land.

     Handlingen, der er delt i 10 Tableauer, har en hel Del 
effektfulle Scener, hvoriblandt vi specielt skulde nævne det fjerde 
Tableau, hvor en Telegrafstation stormes og nedskydes af 
Fienderne; femte Tableau, der forestiller Valpladsen, opfyldt av 
faldne Krigere; sjette Tableau, der fører os til Emirens Leir,  hvor 
der holdes stor Fest med Optog og Dans, samt niende Tableau, 
der foregaar i Kassematten under Tschernaiaporten (en 
udmærket godt malet Dekoration, og hvor Michael Strogoff 
endelig stedes til Møde med Storfysten efter sin farefulde Reise 
og overbringer ham Ordren om Undsætning. Derefter følger 
Slutningstableauet:  stor Militærparade efter det vundne Slag.

     Naar man tager Hensyn til de Vanskeligheder som 
Folketheatrets indskrænkede Scene frembyder for Opsætningen 
af et Stykke som "Keiserens Kurer", maa det indrømmes, at 
Arrangementet i sin Helhed var særdeles vellykket, og at Stykket, 
hvis Dekorationer og Dragter var gjennemgaaende smukke og 
karakteristiske, kom godt til sin Ret.  Ogsaa for Spillets 
Vedkommende var Udførelsen tilfredstillende. Hr Nathanson tog 
sig godt ut som Michel Strogoff og spillede Rollen med Djervhed 
og Energi; hans Modstander, Skurken Ivan Ogareff var ligeledes i 
gode Hænder hos Hr. Lindemann, og dennes Medhjælperske 
Zigeunersken Sangara  gaves meget karakteristisk af Frk Berg 
ligesom ogsaa Fru Hunderups Radescha var en smuk 
Præsentation. To Roller, der fornemlig gjorde megen Lykke, var 
den franskeog den engelske Korrespondent, der spilledes meget 
morsomt af Fru Levy som Jolivet og Hr. Price som Harry Blount. 

- Publikum - og da naturligvis isærdeleshed Tilskuerne paa 
Gallerierne - fulgte Stykket med levende Interesse og stormende 
Bifald; de Spillende lønnedes med talrige Fremkaldelser, og til 
Slutning fremkaldtes også Hr. Levy, der har sat Stykket i Scene.  
Det har vistnok kostet ikke ubetydelige Anstrengelser at faa 



Stykket frem i saa respektabel Opsætning, men dette vil 
formentlig ogsaa her, som overalt, vise sig at være et 
Kassestykk(e).    
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