
Skuespil og scenekunst har lige siden de allerførste forestillinger på 
dansk for 300 år siden været både katalysator og et spejl på foran-
dringer i vores samfund, mener teaterhistoriker Alette Scavenius.

Af Lars Jørgensen

D
et hele begyndte med Mo-
lière.

Den 23. september 2022 
klokken 17 er det præcis 300 

år siden, at den første dansksprogede 
teaterforestilling havde premiere. 

Det var Molières »Gnieren«, som 

blev opført på et lille teater i Lille 
Grønnegade  i København. Men hvad 
førte egentlig til, at der kom teater på 
et sprog, som den brede befolkning 
kunne forstå? Vi har talt med Alette 
Scavenius, der er teaterhistoriker, 
mag.art. i teatervidenskab og en del af 
den kunstneriske ledelse bag Dansk 
Teater 300 År, der er hovedinstans for 

næste års fejring af jubilæet.
- Kronprins Frederik, den senere 

kong Frederik den 4., havde været ude 
og rejse, blandt andet til Versailles. 
Her så han forestillinger af Molière og 
operaer af Jean-Baptiste Lully og kun-
ne godt se, hvordan man kunne isce-
nesætte sig selv som konge og kejser. 
Der var en vældig stor iscenesættelse 

i det her. Kronprinsen var især begej-
stret for operaerne - mens han syntes, 
at  teatret i Frankrig var lige så kede-
ligt som de klippede hække i Versail-
les - så han blev inspireret til at opføre 
et operahus i København, fortæller 
Alette Scavenius.

- Men at gå i teatret var stadig kun 
forbeholdt adelen og hoffet. Man havde 

Dansk teater -  
altid relevant,  
altid i forandring

Den 23. september 
1722 havde den  
første teaterfore-
stilling på dansk 

premiere. Det var en 
oversættelse af Mo-
lières »Gnieren« -  
eller »Den Gerrige«.  

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Dansk teater har med årene forgrenet sig i mange 
genrer og er der for alle målgrupper. Billedet her 

er fra Det Kongelige Teaters dramatisering af 
Astrid Lindgrens »Brødrene Løvehjerte« i efteråret.  

Foto: Det Kgl. Teater
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importeret en række franske skuespil-
lere, deriblandt René Montaigu. Skue-
spillene blev opført på fransk, da det 
ikke var fint at tale dansk ved hoffet.

- Så fyrer kongen dem, da han plud-
selig blev mere interesseret i de ham-
burgske operister. Men franskmæn-
dene blev, fordi de havde været i Dan-
mark i så mange år - nogle var endda 
dansk gift, fortæller Alette Scavenius 
og fortsætter:

- I København på det tidspunkt var 
det offentlige teater mere sådan nog-
le behændighedskunstnere som en 
stærk mand, der river tov over, eller 
en der balancerer på vintønder og så 
videre. Men de her folk var meget en-
treprenante. Så de søgte bevillinger til 
at åbne et lille teater, og efter en meget 
lang og indviklet historie får de en be-
villing til at åbne et teater i Lille Grøn-
negade - nuværende Ny Adelgade.

En stemme til borgerne

Molière på dansk så altså dagens lys 
den 23. september og blot to dage se-
nere var der urpremiere på Holbergs 
»Den Politiske Kandestøber«. Teater 
på dansk var en realitet, og derfra gik 
det i de efterfølgende par år for fulde 
omdrejninger. Holberg var enorm 
produktiv, og at befolkningen både 
kunne komme i teatret og se sig selv 
afbilledet på scenen var skelsætten-
de.

- Det var ikke længere guder, hel-
te og kejsere, der stod på scenen. Det 
var deres egne. Vi har jo alle sammen 
en Jeppe i familien, som ligger og ikke 
kan få tingene til at hænge sammen. 
Folket kunne pludselig se sig selv. Det 
er også det, der er så vigtigt for 
hele denne her fejring; her ser 
vi, at borgerne får en stemme. 
Det er her, man modnes i en 

demokratisk proces, fordi man kan se, 
hvad det er for uretfærdighed, vi bli-
ver udsat for. Hvorfor er der ingen, der 
hjælper Jeppe? Hvorfor er der ingen, 
der hjælper os, der er fattige? Det er jo 
den erkendelse, der medvirker til, at 
enevælden bliver afskaffet godt 120 år 
senere, siger Alette Scavenius.

Der gik dog kun få år, før teatret måt-
te lukke, og Københavns brand i 1728 
var også et stort tilbageslag i forhold 
til scenekunsten i hovedstaden.

Samtidig kom pietismen med hof-
præst og kongelig rådgiver J.B. Bluh-
me som bannerfører, og i de efterføl-
gende år var det småt med udskejelser 
blandt befolkning og hof.

Med Christian den 6.s død i 1746 kom 
der igen gang i teaterlivet og i 1748 åb-
nede Komediehuset, landets første na-
tionalteater, på Kgs. Nytorv. Her var 
især Holbergs komedier omdrejnings-
punkt.

I slutningen af 1700-tallet blev 
Struensee livlæge og rådgiver for kong 
Christian den 7., og med ham kom end-
nu en lille gnist af ytringsfrihed for 
den almindelige borger.

Siden gennemlevede den danske tea-
terverden flere kunstneriske omvælt-
ninger. Nationalromantikken gjorde 
sit indtog i begyndelsen af 1800-tallet, 
hvor blandt andet »Elverhøj« af Johan 
Ludvig Heiberg får premiere i 1828. 
Heiberg slår siden sit navn fast som et 
af dansk teaters største dramatikere.

Ibsen vakte postyr

Henrik Ibsen meldte sig sidenhen 
på banen med blandt andet »Et Duk-
kehjem« og som en af de mest betyd-
ningsfulde skikkelser i Det Moderne 
Gennembrud i slutningen af 1900-tal-
let. Både ved Heiberg og Ibsen er der 
tankegods, der går igen fra Holberg 
og som har smittet af på vores syn på 
verdenen sidenhen, mener Alette Sca-
venius.

Fortsætter på side 38...

Skuespilleren Olaf Højgaard i 
Sort/Hvids opsætning af Ma-

nifest 2083 om Anders Breivik.  
Foto: Søren Solkær Starbird

Slagelse og Nykøbing Sjælland er 
nogle af de få steder på Sjælland 
uden for København, hvor man har 
teatersale i klassisk forstand - og 
som ikke er bygget som multihal-
ler eller spillesteder. Anderledes 
ser det ud i Jylland, hvor det ikke 
er ualmindeligt, at der i enhver pro-
vinsby af en vis størrelse også er et 
teater.

- Flere faktorer gør sig gældende. 
Den ene er, at vi på Sjælland er så 
tæt på Københavns mange teatre. 
Den anden er, at mange af de jyske 
teatre udgår fra borgerforeninger 
og håndværkerforeninger. Der la-
vede man litteraturklubber, teater- 
og dramaklubber, hvor hele byen 
indgik - og hvor man sørgede for, at 
teatrene blev bygget. Det blev et so-
cialt kit i byen. Det samme har ikke 
helt gjort sig gældende på Sjælland, 
siger teaterhistoriker Alette Sca-
venius

Teaterhistorikeren er dog for-
trøstningsfuld i forhold til de man-
ge sjællandske egnsteatre, som nok 
kunne bruge bedre rammer, men 
rent kunstnerisk ikke står tilbage 
for hverken København eller Jyl-
land.

- Joachim (Castenschiold, red.) 
gør rigtig meget på Borreby Teater. 
Det, at vi har fået Sjællands Teater 
(Holbæk Teater, Slagelse Teater og 
Teater Fair Play, red.), tror jeg også 
er rigtig vigtigt. Dansk Rakkerpak 
i Næstved er sindssygt aktive, og 
bliver bakket godt op af de lokale 
politikere. Vi har Cantabile 2 i Vor-
dingborg og Teater Møn, som gør 
det rigtig godt. Der er Aaben Dans 
i Roskilde og vi har fået et nyt tea-
ter i Odsherred, så tågen letter over 
Sjælland, smiler Alette Scavenius.

lj

Sjælland fattes teatre

Cantabile 2 fra Vordingborg opfører Lorelei på Rhinen i forbindelse med Expo 2000 i 
Hannover. Cantabile 2 er ifølge Alette Scavenius et af de bedste eksempler på, at den 
sjællandske teaterscene er inde i en god udvikling.

n I anledning af 300-års jubilæet for 
dansk teater er en lang række arran-
gementer og aktiviteter på vej. Der vil 
blandt andet komme en festforestil-
ling på Det Kongelige Teater, en lang 
række forestillinger på scener rundt 
omkring i landet, workshops og fore-
drag på biblioteker og i kulturhuse, 
bogudgivelser, oprettelsen af en eks-
pertdatabase, udarbejdelsen af skole-
spil til børn over hele landet, dramati-
kerkonkurrence, oprettelse af tænke-
tanke, motiver på frimærker og meget 
mere.

n Se mere på:  
www.danskteater300aar.dk

FAKTA

Teaterhistoriker Alette  
Scavenius ser lyst på  

dansk teaters fremtid.  
Foto: Christina  

Hauschildt
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