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Forfatterskabet til "Gulddåsen" Carl Behrens Hent PDF I 1793 blev komedien "Gulddåsen" for første gang
opført på Det kgl. Teater og fik en varm modtagelse af publikum. Skønt stykkets forfatter foretrak at være

anonym, kom det senere frem, at der var tale om digteren Christian Olufsen, der af hensyn til sin karriere ved
det Glassenske Fideikommis‘ Agerdyrkningsinstitut ikke ville sættes i forbindelse med stykket. Omkring et
århundrede senere opstod der imidlertid tvivl om, hvorvidt det virkelig var Christian Olufsen, der var den
egentlige forfatter. Det spørgsmål belyser Carl Behrens i sin afhandling "Forfatterskabet til Gulddåsen".

Carl Johan Behrens (1867-1946) var en dansk forfatter og journalist, der blandt andet var dansk repræsentant
for det svenske tidsskrift Ord och Bild. Carl Behrens var også kendt som en vigtig litteratur- og

kulturhistoriker, og han har blandt andet udgivet bøger om de tyske digtere Christian Dietrich Grabbe og
Friedrich Hebbel samt den danske skuespiller Emil Poulsen.
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