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Dominoen og maskeraden i Christian VII’s tid 

Af Dorothy Jones               Juli 2013 

 

Præcis en måned efter Caroline Mathilde blev modtaget i København med en række festligheder, var der på 

ny et stort festarrangement i byen.  Den 4. december 1766 holdtes for første gang en maskerade i 

Christiansborgs Slots ny Riddersal.  

Offentlige maskerader var blevet forbudt i Danmark fra februar 1724. Holberg var dengang netop ved at 

skrive sit skuespil ”Maskerade” og dets opførelse nogle måneder senere blev gennemført og blev set som 

en protest mod den ny lov. Ud over at der forargedes med usædelig opførsel til maskeraderne blev der 

også typisk spillet hasard til disse baller. Det var ikke mindst det der skulle sættes en stopper for. 

 

Maskeraden i 1766 

Efter 40 år med en afdæmpet og puritansk hof må mange have set det nye unge kongepar som et frisk pust 

der ville støve København af.  Uanset hvilke andre problemer Christian VII kæmpede med, var han meget 

begejstret for musik og teater og bestemte at forbuddet mod maskeballer skulle ophæves. For den 17-årige 
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konge, hans 16-årige dronning og hoffet, var maskeraden således noget nyt og noget ud over det 

sædvanlige. Masker og kostumer skulle anskaffes og forskellige bestemmelser der skulle overholdes blev 

trykt på plakat. Retningslinjerne sagde bl.a. at gæsterne skulle ankomme til slottet i grupper af 4 – 10 

personer. De skulle udnævne en ansvarlig leder af gruppen, som stod inde for at de havde ret til at deltage 

og at de opførte sig ordentligt.  

Det var de seks øverste rangklasser, officerer og fremmede ambassadører med familier der måtte deltage. 

De skulle medbringe en billet som skulle vises ved indgangen. Kostumerne måtte ikke være udfordrende og 

det var ikke tilladt at være klædt ud som et dyr. Maskerne blev lavet af papmaché eller læder og blev 

overtrukket med sort eller hvidt stof, eller var formet som ansigtet på karakteren man var klædt ud som. 

Masken skulle bæres i riddersalen, men måtte gerne tages af i de tilstødende gemakker, hvor man havde 

mulighed for at spise lidt lækkert, konversere, drikke div. læskedrikke og spille kort. Ved 12 tiden måtte 

man lægge masken og afsløre sin identitet. I Riddersalen dansede man menuet og engelske danse. Til netop 

denne første maskerade deltog 700 personer. Christian VII var klædt i en domino og hat og formentlig også 

en larva maske, dvs. den klassiske ”bauta” dragt.  Den er kendt fra Venedig, men der hørte der dog nogle 

helt bestemte regler til brugen af den. Christian skiftede på et tidspunkt til en tyrkisk dragt med turban. 

Aftenen sluttede han igen iført dominoen. Legen gik på at være anonym og prøve at gætte folks identitet 

eller hvad/hvem de var udklædt som.  Så at skifte flere gange i løbet af aftenen gjorde det endnu 

morsommere. Christian kunne også finde på at bytte masker med en af vennerne for gøre det endnu 

sværere og det lykkedes for ham enkelte gange i udlandet, at være anonym. Festen varede fra klokken 21 

aften til klokken 3 om morgenen. Maskeraden blev en stor succes og allerede 14 dage senere blev den 

næste holdt.   

Sophie Magdalenes dominoer 

Samme dag som Christian blev gift med Caroline Mathilde, blev hans søster Sophie Magdalene gift med den 

Svenske kronprins Gustav.  Imellem brudeudstyret hun tog med til Stockholm var 4 dominoer. En domino 

var alternativet til udklædningen ved en maskerade.  

Det var en lang, let, løs kåbe.. Dominoen blev taget ud over 

festtøjet personen havde på, den dækkede det hele og sammen 

med en maske, og evt. en bahoo (hætte) sørgede den for, helt at 

skjule deres identitet. Det var således ikke en kåbe der blev brugt 

som overtøj, og af den grund var det ønskeligt at stoffet var tyndt 

og let, til at danse i. Mange dominoer var lavet af sort taft, men de 

kunne være i alverdens farver og pyntet, både til herrer og damer. 

Det var specielt i Venedig de var sorte og i denne by kunne 

udenlandske gæster kendes ved deres farvede dominoer. I Venedig 

brugtes desuden dominoer i form af kapper.  Vi ved at Prinsesse 

Sophie Magdalenes 4 dominoer var syet af blåt taft og pyntet med 

blonder og kunstige italienske blomster, en var i rosa, en var hvid  

medens den sidste var af guldmoiré.  

Flere maskerader 

Maskeradernes popularitet voksede og godt et år senere holdtes en ”fri” maskerade på Hofteatret. hristian 

VII havde fået slottets rustkammer omdannet til et teater der kunne rumme 700 gæster. Gulvet kunne dog 
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hæves til scenens gulvhøjde og gav derved plads til 800 festdeltagere når der holdtes maskerade. Til 

maskeraden den 19. februar uddeltes 1000 billetter, så der har været trangt den aften. Men det har været 

en god mulighed for det almindelige bedre borgerskab i København at se det fantastiske nye Hofteater og 

opleve en maskerade i omgivelser, som ellers var forbeholdt de 

øverste rangklasser. Et år senere, i april 1768, blev det tilladt for 

det danske komediehus (Det Kongelige Teater) at holde 

maskerade. Igen var det nødvendigt med nogle regler. Billetterne 

kostede en rigsdaler, eller 1.30 hvis det var til en herre ledsaget af 

en dame. Og billetten skulle købes senest dagen før. Man kunne 

godt deltage uden maske, men var så henvist til tilskuerlogerne.  

Her kunne man købe te, kaffe, chokolade, punch, limonade og 

konfekt. Et orkester på 24 mand spillede. Maskeraden varede fra 

klokken 22 om aftenen til klokken 4 om morgenen. Man kunne leje 

dragter til udklædning hos von Qvoten den yngre, i Pilestræde. 

Han tjente ellers sine penge ved at være tandlæge. Sværd, sabler, 

kårder, dolke, pistoler osv. var ikke tilladt, men hvis udklædningen 

krævede det kunne våben være af træ. Enhver form for 

fodbeklædning var tilladt så længe det var rent!!  

Caroline Mathilde fødte en søn i januar 1768, og Christian blev mere og mere mærket af sit vanskelige sind. 

En dannelsestur blev arrangeret for ham, og i maj samme år tog Christian af sted, medens hans hustru og 

nyfødte barn blev hjemme. I Tyskland fik rejseselskabet yderligere en deltager. Det var lægen Johann 

Friedrich Struensee. Nogle måneder senere ankom de til England hvor Christian fik en varm velkomst af sin 

svigerfamilie, som han ikke havde truffet før. Efter et kort ophold i London rejste selskabet rundt i England 

for at se på seværdigheder, fabrikker, miner og industri. De købte i metervis af fint fløjl fra stofvæverierne 

som, af de bedste skræddere i London, skulle syes til flotte dragter. Tilbage i London skulle det to måneder 

lang besøg i England afsluttes med manér. Som tak for gæstfriheden lejede Christian operahuset i 

Haymarket for at afholde en enorm maskerade. 

The King of Denmark’s maquerade 1768 

The King of Denmarks’s masquerade er gået over i historien som det helt store eksempel på et maskebal. 

Fra mange kilder kendes detaljer om hvordan det er foregået og hvordan nogle enkelte har oplevet det.  

3000 af eliten i England var inviteret. Billetter var eftertragtede, der blev annonceret i avisen efter dem og 

man var villig til at betale godt. Offentlige maskerader havde været forbudt i England siden 1750, så mange 

fik travlt med at få lejet eller få lavet en udklædning i løbet af 14 dage. Et af værkstederne der kom på 

overarbejde var Mrs. Spilsburys. Hun fik mange bestillinger, bl.a. fra selveste Christian VII., værten til 

maskeraden mandag den 10. oktober 1768.  Han fik syet en domino, medens andre fik de flotteste 

udklædninger kreeret. Det skal lige nævnes at tilskuerne fandt de sorte dominoer for skuffende og der blev 

gjort stor notits af de flotteste og mest opsigtsvækkende udklædninger som der refereres om i aviserne. 

En mængde soldater blev udkommanderet for at hjælpe de mange gæster ved ankomsten. Tusindvis stod 

udenfor Operaen for se maskeradedeltagernes ankomst. Der blev åbnet for tilskuere med billet, som skulle 

opholde sig i logerne kl. 19, og for de maskerede gæster kl. 21, med op imod 3000 i alt. Alle der var noget i 

England, som var i London på det tidspunkt, var med. Undtagelsen var dronning Charlotte som holdt fast 

En herre iført domino 
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ved sin aversion mod de usædelige maskerader. Det blev fastholdt at hasardspil var forbudt, så andre som 

havde aversioner i den retning stadig kunne deltage. Christian ankom kl. 22 sammen med Grev Holck og to 

tjenere i sin egen vogn. Et omklædningsrum var klar til dem, og her klædte de sig i deres maskeradedragter. 

Lidt efter ankom resten af det danske selskab, allerede udklædt, i bærestole. Christian var iført en 

guldfarvet domino af silke, pyntet med sølvkniplinger og Italienske blomster. Han bar en sort hat pyntet 

med en hvid fjer. Der er forskellige meldinger om at Christian, som aftenens vært, ikke bar maske og andre 

meldinger om at han gjorde. Grev Holck var klædt i Tyrkisk dragt, medens Grev Bülow var i domino.  

Det var Hertuginden af Ancaster (gift med Peregrine Bertie), der sammen 

med Christian VII åbnede ballet med en menuet. Hun var iført en af de 

meget populære Tyrkiske dragter. Af lilla satin og kantet med hermelin må 

den have været fantastisk, for den blev meget beundret. Flere af de andre 

kongelige og fornemme adelsmænd havde farvestrålende dominoer. 

Hertugen af Cumberlands var vinrød og pyntet med guldkniplinger hvortil 

han bar en sort hat med en hvid fjer, mens hertugen af Gloucesters var en 

lilla domino med hvid hat med hvid fjer. Begge var brødre til Caroline 

Mathilde. Hertugen af Northumberland var klædt som en Persisk fyrste, 

medens hans hustru var klædt som Rembrandts kone. Mange valgte enten 

domino eller de populære eksotiske udenlandske dragter. De kunne være 

fra alverdens lande, fra polske til kinesiske, fra spanske til afrikanske. En 

familie, forældrene og de voksne døtre, var klædt som en indisk familie. 

Nogen klædte sig ud som fra et erhverv som hyrdinde, skorstensfejer, 

bager, tryllekunstner osv., men det er ikke sikkert at vi ville kunne se hvad 

de forstillede, for dragterne var fine festdragter og ikke rigtigt arbejdstøj. 

Syet af de fineste materialer og godt drysset over med diamanter og andre ædelsten. Det rapporteredes i 

aviserne at juveler for ca. 2,000,000 pund blev brugt den aften. Mange præster og nonner var der også, og 

Lady Bel Stanhope og hendes søster gjorde et stort indtryk i deres pilgrimskostumer. I brune kjoler pyntet 

med blå skærf kantet med sølvkniplinger og små hatte drysset med diamanter. Det blev sagt at de var 

enkelt men ekstremt elegant klædt. I England kunne udklædningerne få lov at være udfordrende, f.eks. var 

en herre til en maskerade klædt som Adam i hudfarvet trikot med et forklæde af figenblade. Kvinder klædte 

sig som mænd og mænd som kvinder. Dyr måtte man også gerne klædes som, aber og bjørne var 

populære, men også en del fugle sås. Mange var også kreative, en deltager i Christians maskerade var klædt 

som natten. Der blev lagt mærke til hende og hun blev omtalt i aviserne. Ud over en sort kjole havde hun 

draperet et slør af tyndt sort silke drysset med stjerner. Sløret var fæstet ovenpå hendes høje hårsætning 

med en måne. Der findes et billede af ”The King of Denmarks’s masquerade” som blev publiceret i The 

Gentleman’s magazine i novemberbladet.  

Hertuginden af Ancaster – her ved 

en anden lejlighed i maskeradedragt 
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Her ses netop ”Natten”, måske lidt tamt på sådan en tegning, for vi ved at det hele var fuldstændig 

fantastisk. Det er Miss Elliot som Pallas med hjelm, skjold og lanse. Her på billedet ses hvor tæt de står, og 

det blev meget hurtigt meget varmt. Så varmt at flere fik det dårligt. Miss Shipley dånede, men blev 

heldigvis grebet af hertugen af Cumberland. Han viftede folk væk så hun kunne få luft. Spørgsmålet er om 

han var en gentleman eller ude på eventyr. Året efter blev han grebet in flagrante delicto med Lady 

Grosvenor. Sådanne udenomsægteskabelige kontakter kunne let opstå ved en maskerade og førte til det 

usædelige rygte maskeraderne fik. Varmen blev et stort problem den aften. Maskeradedeltagerne fandt 

det for varmt til at danse, så få var på dansegulvet til stor skuffelse for tilskuerne i logerne. Desuden smed 

de, af samme grund, ret hurtigt deres masker, så legen med at gætte hvem folk var, var hurtig overstået.  

Christian var sammen med sine gæster i en times tid og tilbragte resten af aftenen i en loge med sine 

venner. Kong George, også bror til Caroline Mathilde, gæstede maskeraden, men opholdt sig i en loge hele 

aftenen. Den blev en stor succes, også til trods for at mange blev frastjålet juveler og snusæsker. 

Maskeraden gjorde så stort et indtryk at flere skrev digte om ”The King of Denmarks’s masquerade” som 

blev publiceret.  

For en af forfatterne, Elizabeth Griffith var det dog ikke en ubetinget god oplevelse, hun 

var glad for at have været med, men det var nok af maskerader for hende. Maskeraden 

blev også brugt i en del samtidige romaner som afsæt til forviklinger! Så for en 

omkostning på 20,000 rigsdaler, har Danskerne fået noget for pengene. Få dage efter 

forlod Christian og hans rejseselskab England for at rejse til Frankrig. 

Maskerade i Frederiksberg slots have 1769 

I Danmark var Caroline Mathilde ensom og forståeligt nok lettere deprimeret. Christian 

vendte tilbage til Danmark den 12. januar 1769, nu med Struensee. Et besøg af Hertug 

William af Gloucester blev aftalt, så han var i Danmark for at fejre sin søster Caroline Mathildes 18 års 

fødselsdag. Kongefamilien var på Frederiksberg slot på sommerophold under hans 3 uger lange besøg. Ud 

over at vise hertugen seværdighederne, skulle de 3 dages festligheder i forbindelse med Caroline Mathildes 

fødselsdag være højdepunktet for hans besøg i Danmark. Den 25. juli, og hans sidste dag i landet, blev der 

afholdt en maskerade i Frederiksberg slots have.  
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Maskerader i Danmark var mest en indendørs vinteraktivitet, så igen har dette udendørs maskebal for 

mange været nyt og spændende. Sommersmukt og illumineret med tusinder af lamper har det været en 

fantastisk oplevelse. En deltager beskrev det som ”et herligt syn”. Med over 2000 deltagende havde det, for 

vedkommende, været svært at leje en udklædning, og han deltog uden maske og i sit blå overtøj, som dog 

var stærk besat med guldgaloner. Herskabet dansede i det store lysthus, og der var rejst pavilloner, alle lyse 

og illuminerede, for de mange øvrige deltagere. Maskerede og umaskerede dansede sammen, flest klædte i 

dominoer. I løbet af aftenen blev et stort fyrværkeri skudt af. Hertugen af Gloucester var dog ikke nem at 

underholde, og flot som det var, var han alligevel vant til meget mere af det hele i London. Desværre ved vi 

kun lidt om Caroline Mathildes maskeradeudklædninger. Hun red i herretøj og lod sig portrættere iklædt 

officersuniform, dvs. at hun ingen problemer havde med at vise ben og skille sig ud fra normen. I et brev til 

King George beklagede hun sig over at antallet af deltagere til maskeraderne i Danmark var så få, at det 

gjorde det svært for hende at bevare anonymiteten.  

Maskeraden den 16. januar 1772 

Offentlige maskerader blev efterhånden meget populære i 

Danmark. I 1771 afholdtes 15, og ud over dem var selvfølgelig også 

de private maskeballer. Den 10. januar 1772 blev årets første 

maskerade holdt på det danske komediehus (Det Kongelig Teater). 

Den næste, som skulle finde sted på Hofteatret, var planlægt til 

torsdag den 16. januar. Den var åben for alle 9 rangklasser, og var 

som sædvanlig annonceret i avisen. Enevold Brandt var chef for 

Hofteatret, og det er hans våbenskjold, som pryder billetterne.  
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Her står desuden at det var et ”Bal-masqué paré en Domino” og startede kl. 20. Det var almindeligt at der 

skiftevis var maskerade med domino eller med udklædning. Dog kunne man til udklædningsmaskeraderne 

også bruge domino. I Danmark har man tilsyneladende ikke dyrket udklædning i den ekstreme form som 

sås i England. F.eks. gik det noget vildt for sig til nogle berømte og berygtede private maskerader hos Mrs. 

Cornelys i Carlisle House. I februar 1771 var Colonel Luttrell iklædt en kiste og to venner, Mr. Hooke og Mr. 

Hodges, klædt som lirekassemand og dansende bjørn!!  

 

Dominoen har været et godt og nemt valg for mange som ikke havde tid og lyst til udklædning. Den var 

forholdsvis billig, kunne genbruges, var ikke grænseoverskridende eller provokerende og var ideel til at 

skjule ens identitet. Den var desuden til en vis grad unisex og ”one size fits all”, dog kunne den ud over 

farve og pynt være enten maskulin eller feminin i tilskæringen. Den form maskeraderne udviklede sig til 

passede nok fint til Danskere, de er generelt ikke så excentriske som Englændere!  

I København har komplotmagerne i løbet af få dage strikket deres endelige plan sammen, som skulle 

fuldføres den nat maskeraden fandt sted. For Caroline Mathilde og Struensee var den 16. januar som deres 

dage var flest. De spiste middag kl. 16, og Caroline Mathilde inviterede sine nærmeste venner, såsom 

hendes hofdame Frk. Trolle og Reverdil, til te først på aftenen. De var klædt i deres fine festtøj, Struensee i 

en dragt af blå fløjl og Brandt i en ny grøn dragt med guldbesætning. For at gøre sig klar til maskeraden har 

de så taget deres dominoer og masker på.  

Her ses en meget kendt tegning af Struensee, hvor han 

bliver vækket af Oberst Køller tidligt om morgenen efter 

maskeraden. Smidt på gulvet ses hans maske og hat, og 

over stolen ligger noget der kunne ligne hans domino. 

Struensee havde to dominoer. Den ene var af rød taft 

og den anden sort.  Hvilken han havde på til 

maskeraden den 16. januar vides ikke. De blev siden 
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solgt sammen med resten af hans tøj, bøger og andre personlige effekter på en auktion i oktober 1772.   

Komplottet gik efter planen. Noget som kunne have ændret historiens gang var imidlertid en af 

maskeradegæsternes omklædning til sin domino. En af komplotmagerne Grev Rantzau havde besluttet at 

advare Struensee om det planlagte. Greven besøgte derfor Struensees storebror, Carl August, som var 

embedsmand i rentekammeret. Han var ikke hjemme kl. 20, men han havde planlagt at dukke op kl. 22 for 

at klædes om til maskeballet. Greven vendte tilbage kl. 22, men fik at vide at C.A. Struensee blot havde 

sendt bud efter sin domino for at gøre sig klar der hvor han spiste aftensmad. Grev Rantzau traf ham derfor 

ikke hjemme, så han skrev en besked med ønsket om at træffe hans bror inden kl. 12 midnat, ellers ville de 

angre det bittert. Desværre for dem blev seddelen først afleveret da det var for sent. Så her kan man sige at 

en domino har haft stor betydning for Danmarks historie!!  

Maskeraden den 16. januar forløb som sådan uden problemer, og man fandt ingen grund til at aflyse den 

planlagte maskerade en uge senere i det danske komediehus.  

 

Den efterfølgende retssag – en sort mands-domino som bevis! 

Flere vidnede at det var til en maskerade at intimiteten mellem Caroline Mathilde og Struensee blev 

bemærket for første gang. Maskeballet var en leg og grænserne strakte lidt længere end til hverdag. Men 

som dagene gik, var flere opmærksomme på at noget ikke var som det skulle være. Kammerjomfru Anna 

Charlotte Margrethe Horn vidnede at hun fik sin allerførste mistanke ved en maskerade holdt i Riddersalen 

i 1770. Caroline Mathilde var først klædt i en tyrkisk dragt, men lod sig siden klæde om til en sort mands 

domino og en stor sort paryk. Efter en times tid, hvor kammerdamerne forgæves havde ledt efter hende, 

dukkede hun op igen. Caroline Mathilde var sammen med Struensee, men nu uden paryk. Han var også 

iklædt en sort domino! 

 

Offentlige maskerader fortsatte med at være populære i nogle år før de gik hen og blev af mere privat 

karakter, holdt i klubber og i familiekredse. Christian VII yndede at holde maskerade til sine fødselsdage. Til 

den i 1786 var der op imod 2000 deltagere.  

At Mozart bruger netop den sorte domino med maske som udklædningen i Don Giovanni i 1787 er meget 

forståeligt. Den slører fuldstændig identiteten, er 100 % skræmmende og den bliver brugt med stor effekt i 

filmen Amadeus hvor Salieri i sort domino og maske skræmmer livet af stakkels Mozart! 

Mordforsøg ved maskeraden i Stokholm 1792 

At en maskerade skulle være gerningssted for et mordforsøg kan heller ikke overraske nogen. I Stockholm 

var beslutningen taget, Gustav III skulle skydes. De havde en ide om hvordan det skulle gøres - til en 

maskerade hvor man kunne komme tæt på kongen, men en dato havde de ikke. Til komplotmagernes store 

overraskelse stod det i fredagsavisen at der den samme aften, den 2. marts, skulle holdes maskerade i 

Operaen. Året var 1792. Offentlige maskerader var en vinteraktivitet i Sverige, og nu med fasten på 

trapperne var denne maskerade måske den sidste for sæsonen.”Carpe Diem”, det var nu det skulle ske, og 

så gik det stærkt med at ordne alt til om aftenen. Men det var for kort varsel, en af dem havde ikke fået fat i 

en maske og andre meldte afbud. Anckarström, som tog derhen var parat men måtte opgive. Der var så få 

deltagere til maskeraden, på grund af den sene annoncering, at han ikke kunne gemme sig i mængden som 

var planen. Hans skuffelse var stor, men allerede om onsdagen annonceredes en maskerade den 9. marts. 

Man havde valgt at se stort på at det nu var faste. Komplotmager havde igen en chance, og lidt mere tid til 
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forberedelserne. Men natten til onsdag var vejret slået om. Efter flere uger med temperaturer omkring nul 

blev det snestorm. Temperaturen faldt til minus 25 grader, og der faldt et tykt lag sne. Ingen bevægede sig 

unødigt udendørs. Solen skinnede om fredagen og Anckarström kiggede forbi Operaen om eftermiddagen, 

kun for at finde en seddel på den lukkede port, at maskeraden var aflyst på grund af kulden.  

Først fredag den 16. marts åbnedes dørene på Operaen til en maskerade. Det blev annonceret i avisen 3 

dage før. Anckarström var klar over at det var nu eller aldrig. For hver dag der var gået risikerede de at 

bliver forrådt. Det man alligevel kan undres over, er at de på dette tidspunkt stadig ikke havde fået skaffet 

tilstrækkelig med udklædning og masker. Det havde hele tiden været meningen at udåden skulle ske til en 

maskerade og de havde besluttet at alle komplotmagerne skulle være i sorte dominoer med hvide masker, 

runde hatte og støvler. Anckarström havde, men flere havde ikke. De havde valgt det for at kunne kende 

hinanden. Det må betyde at sorte dominoer, i Stockholm på den tid, ikke var så brugte. Anckerström stod 

tidligt op på dagen og fik tiden til at gå med at besøge en kammerat. Først senere på dagen huskede han, at 

han havde lovet at skaffe dragter til to af de andre! Han tog til Hartins bod på Helgeandsholmen og købte 

en maske til 32 skilling og lejede to sorte dominoer. De kostede også 32 skilling hver.   

 

Til alle offentlige maskerader opretholdtes 

sikkerhedsforanstaltninger, specielt når kongelige deltog, men her 

i Stockholm i 1792 gik det galt. Maskeraden var åben for alle med 

billet, og komplotmagerne havde overtalt så mange som muligt til 

at deltage. Jo større folkemængde og mylder jo bedre. Her lykkedes det Ancharström at smugle to 

skarpladte pistoler og en nysleben slagterkniv med ind. De var 9 mænd klædt i sorte dominoer og med 

hvide masker, som nu ventede på at øjeblikket skulle komme. Nogen lagde mærke til hvordan de 

skræmmende skikkelser stod og småsnakkede sammen. Kong Gustav III blev faktisk, i et brev, advaret om at 

han skulle skydes, men valgte meget modigt at blive. Han var selv iklædt en grå silkedragt med Seraphim 

ordenens stjerne på brystet og blåt skærf om maven. Ud over dette havde han en sort domino kappe, dvs. 

Anckarströms maske og våben 

Kong Gustavs dragt 
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at den var åben fortil hvor man kunne se hans tøj. På hovedet havde han en sort kastorhat pyntet med 

hvide fjer og en hvid maske.  

I og for sig meget lig komplotmagernes dragt, men ingen var vist i tvivl om at det var kongen. Da det skete, 

og han stod omringet af de sorte maskerede skikkelser, må det have virket helt djævelsk. Anckarström 

råbte ”brand” i håb om at de implicerede kunne komme ud i folkeflugten. Men ved skydningen blev dørene 

lukket. I første omgang lykkedes den del af planen at ingen vidste hvem af de dominoklædte og maskerede, 

der havde skudt Kongen. Stockholm havde en meget dygtig politimester, Liljensparre, og allerede dagen 

efter var Anckarström arresteret. Kongen døde 13 dage senere af sine sår i ryggen og Anckarström blev 

henrettet. Den føromtalte danske prinsesse Sophie Magdalene, søster til Christian VII, var gift med kong 

Gustav III af Sverige. Hun var ikke med til maskeraden. 

Maskerade på Amalienborg 1803 

Christiansborg slot nedbrændte i 1794 og Christian VII flyttede til Amalienborg. Efter slaget på Reden var alt 

ved hoffet skåret ned på vågeblus. Men i marts 1803 afholdtes der, på Amalienborg, en maskerade der var 

noget ud over det sædvanlige. Kronprins Frederiks engelske fætter William Frederik af Gloucester var på en 

månedlang visit. Hans far havde deltaget i ”the King of Denmarks 

masquerade” i London, havde besøgt Danmark i 1769 som beskrevet, 

og nu skulle en maskerade i København være det festlige højdepunkt 

for sønnens besøg i Danmark.  Amalienborgpaladserne er ikke så store, 

så kun godt 400 personer modtog en invitation. Det var en blanding af 

adelen, udenlandske diplomater og folk fra den bedre borgerstand der 

blev inviteret. Kronprins Frederik havde befalet hofdansemesteren 

Pierre Jean Laurent at komponere og instruere nogle danse som skulle 

være hovedattraktionen ved maskeraden. Og det var medlemmer af 

selve kongefamilien med venner der skulle danse. Så ud over at skulle 

underholde Gloucester og ordne alt til ballet var de kongelige nødt til 

at øve i timevis for at være klar.  

 

Danserne ført af Kronprins Frederik og hans søster Louise Augusta, og de 13 musikere var klædt i dragter 

lavet af silke besat med guld. Gæsterne var inviteret til kl. 19, og de første timer gik med de 8 pars dans 

som sluttede med at mændene dansede en våbendans.  

Christian VII, klædt i en domino, overværede dansen og forlod så festen.  Festdeltagerne var klædt i 

kostumer, kun kongen og arveprinsen bar dominoer. Dominoer var i øvrigt ikke ønsket og flere af de 

kongelige skiftede endda dragt flere gange i løbet af natten. Det kunne tænkes at man, med Gustav III’s 

mord i erindring,  ikke ville risikere noget. Efter dansen var Kronprinsens første udklædning ”en gammel 

kongedragt” i gult atlask og den tredje var som fransk husar med guldbesætning, mørk paryk og en chakot 

med en ¾ alen lang rød fjer. Louise Augustas mand, Hertugen af Augustenborg var først dominikanermunk 

og siden kavaler fra Solkongens hof. Hertugen af Gloucester var klædt i en gammel engelsk ridderdragt. 

Mange var klædt i eksotiske dragter fra andre lande, Tyrkiet, Kina, Polen, Grækenland og romere. Men der 

var også mange bondepiger med korte skørter og nonner. For mange, mente prins Christian Frederik 

(senere Christian VIII). Den 17-årige prins bar en udklædning han selv havde fundet på. Det var en domino 

Louise Augusta ca. 1790 iført en robe à la circassienne 
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som havde en malet bort på med hænder, øjne, øre, frugter og blomster. I lommerne på hans sorte 

hofdragt havde han slik, lavendelvand og briller. Ingen kunne regne ud hvad hans udklædning betød. 

Irriteret måtte han forklarer at det var ”sanserne”. Senere skiftede han til en skøn polsk dragt, og havde 

formentlig derefter nydt festen. Da dominoer var forbudt for gæsterne var der en del der gjort sig umage 

for at være original i udklædningen. Grev Wedel var Don Quixote, og imponerede prins Christian Frederik 

ved at han spillede ”rollen” også. En anden han var imponeret af var en ”post” hvorfra der flød eau de 

lavendler. Så her fejlede kreativiteten ikke noget. 

 

Maskerade i Næstved 1803 

I begyndelsen af 1800-tallet var det danske komediehus holdt op med at holde maskerader. Først i 1803 

udgik en kongelig befaling, at bevillinger til sådanne kunne søges gennem det danske kancelli, og at 

maskeraderne skulle være under politiets tilsyn. Nu var det slut med at offentlige maskerader var et 

Københavnsk fænomen. Hotel d’Angleterre fik tilladelse og holdt derefter ugentlig maskebal. I Næstved 

havde man selvfølelig også lyst til den slags. Den 5. marts behandlede Kancelliet en ansøgningen fra 

Amtmand Bielke som boede på Gøjernes Gård i Næstved. Han ønskede at holde en ”Ball en Masque” på 

Sortebrødregaarden. Den teatertossede baron Wedel Jarlsberg ejede Sortebrødregaard, og han havde 

indrettet en fornem teatersal i herregårdens gamle klosterkirkebygning. Det var her maskeraden skulle 

holdes. Desværre ved jeg ikke noget om denne maskerade, men vi ved at Baronen holdt et brag af en fest 

her en måned tidligere. 

Kongelige maskeradedragter 
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Året efter var der hofmaskerade, hvor en deltager var udklædt som møllersvend. Med en uhyre stor 

vindmølle af pap og papir der forstillede en foryngelsesmølle. Efter aftale havde 10 af damerne hæslige 

masker og gammeldags klæder på. Da de kom ud fra møllen havde de kastet maskerne af sig, og var i deres 

festtøj som de havde haft på under kostumet. Det var en stor succes og fik endog kongen til at le. Fantasien 

og omkostningerne til udklædningen voksede. Til maskeraden til Christian VII’s fødselsdag i 1805 bar en af 

gæsterne en kopi af Napoleons kroningsdragt, syet i Paris efter originalen til en pris af 1400 rigsdaler. 

Grundtvig og maskerader 1808      

En der ikke brød sig om maskerader var Grundtvig. Han var huslærer på godset Egeløkke på Langeland. Han 

blev, i tiden efter Englændernes invasion af Danmark i 1807, meget forarget over at man fortsatte med at 

holde maskerader ”i Danmarks sørgetid”. ”Gulvet dundrede under de dansende, medens andre 

formummede drejede sig under trældom i lystige kredse, og skrev i hinandens hænder, som kunde der 

tvivles om deres navne, de rette”. Han skammede sig over at uanset om det var i København eller på 

Langeland morede de sig som sædvanlig. Han fik luft for sin harme i hans først udgivelse i 1808, en lille 

pjece, ”Maskeradeballet i Danmark”, men titlen lover mere end den kan holde. Det er temmelig uforståelig 

læsning, og har ikke meget med maskerade at gøre. 
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