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Til læseren om Hofteatret i tiden 1767-2017
Besøger man Hofteatret midt på Slotsholmen, lige bag
Folketinget, mærker man uden videre historiens vingesus
og stedets ånd. Ikke så mærkeligt, da bygningen udvendig
som indvendig er fra 1700-tallet. Det er et mærkeligt paradoks: i kraft af håndgribelig materiel kulturarv, bygningen
og dens interiører, fornemmer man uvilkårligt det i vores
kulturarv og historie, som ikke er håndgribeligt, men sanseligt og immaterielt.
Hofteatrets store forsal og området omkring det smukke, perspektiviske scenerum præges den dag i dag af de
oprindelige klassicistiske interiører og kølige farver fra
1700-tallet, fra 1766-67, da den unge netop tiltrådte konge,
Christian 7, fik bygget et teaterrum ind i bygningen. I 2017
præsenterer vi for første gang en detaljerig totalmodel af
Hofteatret, som det så ud ved åbningen i 1767. Bag det
minutiøse arbejde står scenograf Christian Tom-Petersen,
som har brugt år på at studere kilder og byggehistoriske
forhold for at få alle detaljer med. Se mere om Christian
Tom-Petersens enestående arbejde på de næste sider.
Selve teatersalen er stadig præget af den tidstypiske restaurering og ændring i interiører og farver, der blev iværksat
af den da nye, men knapt så unge Christian 8 i 1842, hvor
salens indretning blev opdateret til at matche en ny tids
offentlighed og teaterkultur.
Overalt i huset er der spor af det liv, der har fyldt Hofteatret i tiden – gennem 250 år. Tidens tand har selvfølgelig
gnavet i interiørerne, men detaljerne er stadig tydelige, nu
fyldt med patina – det stille forfald i overfladen, der øger
skønheden.
I de detaljer, i den skønhed, aner man alle de gemte og af
og til glemte historier, Hofteatret er fyldt med. Væggene
taler, hvis man giver sig tid. Og det gør mange af vore be-

søgende. De sætter sig simpelthen ned inde i salen og lader
historien, den håndgribelige og den sansede, komme til sig.
Det kræver ro og rum, og det forsøger vi – også – at give
vore besøgende. I dén forstand er Hofteatret stadig som da
kongen indrettede sit private teater her: Det hemmelige og
hemmelighedsfulde teaterhus inde på den stadig ret skjulte
Slotsholmen, midt i København.
Men ellers må man sige, at Hofteatret ind i mellem er et
værre spektakel, et casino. Og det har det egentligt altid
været, i hvert fald i perioder. Det gælder Hofteatret i de
første år efter 1767, hvor op mod 800-900 deltog i maskerader. Det gælder i årene efter en stor istandsættelse i 1842,
hvorefter salen kunne rumme 600 besøgende. Det var på
den tid, at Casino Teatrets driftige direktør, H.W. Lange,
fik brugsret over Hofteatret. I 1855-56 gjorde han noget
uhørt. Han og to førende kongelige skuespillere, Michael
Wiehe og Frederik Høedt, brød med Det Kongelige Teaters
monopol og satte nyt, moderne og mere daglig-realistisk
taleteater på scenen i Hofteatret. Det blev en skandalesucces, og Lange tjente så meget, at han kunne åbne et nyt
teater tæt på, i Nørregade: Folketeatret.
Sådan er der mange historier gemt i Hofteatrets vægge og
interiører. Historier, der ikke bare fortæller om livet og
verden inden for murene i Hofteatret, men i høj grad om
hvad der er sket og sker uden for Hofteatrets mure – og
hvordan de to ting påvirker hinanden. Fra den berømte
maskerade i januar 1772 “for alle ni classer af Rangen”, hvor
den unge Christian 7s livlæge og nyudnævnte Kabinetsminister – faktisk statsminister – J.F. Struensee (og i øvrigt
også Hofteatrets daværende Directeur des Spectacles,
Enevold Brandt) straks efter blev anholdt og siden henrettet til skræk og advarsel for alle, der med magt gerne vil
reformere verden for hurtigt og for meget – til et såkaldt
Dialogmøde i maj 2017, hvor Hofteatret var fyldt med folk
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fra de kulturelle og kulturpolitiske institutioner omkring
samarbejdsprojektet Københavns Kulturkvarter.
Dialogmødet var et formelt og lukket arrangement, hvor
deltagerne kunne tale uformelt sammen og åbent udveksle
tanker og visioner for den verden, de hver især og sammen
repræsenterer. Ikke ulig maskeraderne under Enevælden.
Men hvor maskeraderne under Enevælden var et lukket
ritual afholdt inden for magtens cirkler, var Dialogmødet i
2017 en markering af, at Teatermuseet i Hofteatret og vore
naboinstitutioner arbejder på at åbne sig ud mod omverdenen på alle tænkelige måder. Heller ikke den ambition er
ny. Men den har haft forskellige udtryk gennem tiden.
Den store publikumstrappe, der fører fra buegangen ved
Christiansborg Ridebane op til teatret, er et eksempel på
bestræbelsen på at åbne Hofteatret for en større offentlighed. Trappen er ikke er en del af det oprindelige Hofteater,
men bygget ind i det eksisterende interiør på interimistisk
vis i 1855. Hvorfor? Fordi man ønskede at skabe bedre
adgangsforhold og -faciliteter for et nyt, bredere og endnu
større publikum end hidtil. I 2017 fremstår den samme
trappe og de tilhørende faciliteter som oftest som en
utidssvarende hindring for adgangen til Hofteatret for et
moderne publikum.
Hofteatrets status som Hofteater hørte egentlig op efter
1850’erne, hvor Frederik 7 og Grevinde Danner brugte
Hofteatret i nogle år som delvist privat, delvist offentligt rum for kunstnerisk og kulturel udfoldelse omkring
kongehuset. Herefter skal vi frem til de seneste årtier, hvor
kongehuset, i særlig grad H.M. Dronning Margrethe 2 og
H.K.H. Prins Henrik, ved forskellige lejligheder har deltaget i forskellige mere private såvel som offentlige arrangementer.
Hen gennem tiden er der sket alt muligt forskelligt i Hofteatret fra det mest kongelige til det mest kitchede. Hofteatret
i tiden 1767-2017 er en collage af gemte og glemte historier om tidens gang i Hofteatret. Små historier med store

perspektiver. Større historier kondenseret ind i en forestilling eller en optræden i Hofteatret. Små, skæve og anderledes begivenheder af kulturel, kunstnerisk eller politisk
karakter, som har fundet sted i Hofteatret og præget dets
historie, men har været foranlediget af, hvad der skete ude
omkring i verden.
Teatermuseet har hørt hjemme i Hofteatret siden 1922.
Teatermuseet i Hofteatret er i dag enestående af sin art:
et specialmuseum for teaterkunsten og teaterkulturen,
placeret i et unikt historisk teaterrum. Dette at et specialmuseum eller et museum med et primært fagligt
virkefelt er lokaliseret i en bygning og et interiør, som i
sig selv repræsenterer dette virkefelt, er ellers ikke ukendt.
I Danmark har vi blandt de ældre bl.a. Politimuseet og
Arbejdermuseet, og blandt de nyeste og radikalt designede findes M/S Museet for Søfart. Men det er enestående
inden for teaterverdenen, at en institution har mulighed
for at omfatte både den levende kunstudfoldelse og den
principielt mest bevarende institutionsform af alle: museet.
For hvad gør teatret på museet? Og hvad kan museet sige
om teatret? Én ting har de til fælles. Mange opfatter såvel
teatret som museet som en lukket og eksklusiv verden,
man ikke har adgang til eller ikke ønsker at beskæftige
sig med. Det er en mærkværdig situation. Teatret er den
måske mest flygtige af de klassiske kunstarter: ikke to
opførelser af samme forestilling er helt ens. Museet er den
måske mest kulturbevarende af alle kulturinstitutioner.
Teatret er her-og-nu, museet er historisk distance. Teatret
taler til sanserne, museet til fornuften. – Eller sådan plejede
man at sige.
Teatret er en levende kunstart, som oftest kun kan vises
i dets afledte former på et museum. Alt det immaterielle
ved spillet fra scenen – før, under og efter – kan ofte kun
repræsenteres ved de materielle ting, som spillet er baseret
på, indeholder, medfører eller efterlader. Men alle disse
materialer er fyldt med fortællinger, immateriel værdi og
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historisk atmosfære. Præcis som den fysiske bygning med
alle dens nicher er en forudsætning for stedets ånd og
historiske atmosfære.
Dette paradoks er Teatermuseet i Hofteatrets vedvarende
udfordring og brændpunkt.
Derfor arbejder Teatermuseet i Hofteatret også tæt sammen med både museums- og teaterverdenen, ikke bare
i nærmiljøet i København, men i det øvrige Danmark,
Norden og Europa. Det Europa, som er fyldt med historiske teatre uden museumsvirksomhed og ofte med stærkt
begrænset adgang for publikum. Netop ved at være Teatermuseet i Hofteatret – og at have Hofteatrets interiører i sig
selv som museets vigtigste ‘formidlingsgenstand’ – er der
fri adgang til at opleve det, vi sjældent har mulighed for i
dag: at færdes i og fornemme et historisk interiørs vingesus, et 250 år gammelt steds ånd.
Samtidig og sideløbende med det har Teatermuseet i Hofteatret med nye vedtægter, ny bestyrelse og ny ledelse siden
2012 også formelt været det, som det egentlig altid har været i praksis: I ét et specialmuseum, en historisk teaterscene
og et kulturelt mødested, hvor hensynet til de historiske
interiører, og som i stigende grad begrænses af de nedslidte
installationer og forældede faciliteter – alt det, der ikke er
en del af de historiske interiører.
Hofteatret i tiden 1767-2017 er fyldt med historier fra de
mere kendte såvel som glemte sider af Hofteatrets historie,
virke og interiører. På Teatermuseet i Hofteatrets og egne
vegne takker jeg alle og enhver, der gennem årene har
værnet om Teatermuseet i Hofteatret og udfordret os til
at gøre tingene stadig bedre i det, der allerede i sig selv er
godt: Hofteatret. Hofteatret i tiden 1767-2017 kunne ikke
være blevet til, hvis ikke det var for en generøs støtte fra
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond – tak for det!
Jeg ønsker god læselyst.
Peter Christensen Teilmann
Direktør, Teatermuseet i Hofteatret, juli 2017

Slotsholmen set fra Gammel Strand med Christiansborg Slot til venstre.
Hofteatret blev etableret over staldene i den østre ridebanefløj (her markeret med grøn).
Tegning af Louis-Augustin le Clerc, 1747. Statens Museum for Kunst.

Herover: Jardins hofteater som det så ud ved åbningen i 1767. Tegning af Christian Tom-Petersen.
Bemærk i den røde loge Christian 7s hund, som altid fulgte ham, når han var i Hofteatret – og som gerne
gav sit besyv med, når operasangerne steg i tonerne.
Tv.: Grundplan af det oprindelige Hofteater.

Hofteatret 1767
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Hofteatret åbnede som Hofteater i
1767, altså for 250 år siden. Men bygningen er ældre og indeholdt oprindeligt kongens rustkammer, altså lokaler
fyldt med krigsudstyr, placeret oven
på de kongelige stalde, som stadig
eksisterer. Selve bygningen er en del
af det første Christiansborg-anlæg,
der blev opført under enevælden fra
og med 1730’erne som erstatning for
det gamle Københavns slot. Det første
Christiansborg brændte allerede i
1794, små 30 år efter indvielsen af
Hofteatret, men fløjen, hvori Hofteatret er placeret, undgik branden.
Den nytiltrådte og meget unge
Christian 7 og hans familie boede på
Christiansborg slot, da han i 1766
gav arkitekten Nicolas-Henri Jardin
til opgave at omdanne rustkammeret ovenover de kongelige stalde til
hofteater. I 1767 åbnede således et
nyklassicistisk hofteater i perlehvidt,
blåt og guld, typisk for tiden og i stil
med andre europæiske hofteatre.

Disse sider: Skitser fra scenografen Christian Tom-Petersens arbejde med at
bygge en model af Hofteatret, som det så ud ved åbningen i 1767.

Tilskuerrummet i Hofteatret var præget af 22 joniske søjler placeret rundt
på gulvet i salen ved de loger, der lå
som en ramme om tilskuerrummet og
støttede balkonerne og loftet. Et let og
luftigt rum i hvide, grå og blå pastelfarver og med guld-udsmykninger.
Kongen placerede sin loge efter fransk
mønster til højre for scenen.

Hofteatret …
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Samtlige billeder på disse sider er detailbilleder
af scenografen Christian Tom-Petersens arbejde
med en model af Hofteatret 1767 (1:30). Billederne er taget i Christian Tom-Petersens værksted
midt på Vesterbro i København i 2016-17. Den
færdige model udstilles i Teatermuseet i Hofteatret fra efteråret 2017.

Scenen var lige så lang som tilskuerrummet, indrettet efter
perspektivscenens principper: En stor forscene med fem
kulissefag i siderne, der hver rummede to kulisserender,
loftsdekorationer (sofitter) og bagtæpper. En smal bagscene med mulighed for opsætning af sætstykker og bølgevalser. Bagscenen rummede (og rummer) scenekunstnernes
påklædningsværelser (garderober) ude i siderne. Når
sceneriet krævede et særligt flot og langt perspektiv som fx
højdepunktet eller afslutningen på en forestilling, ja så blev
hele bagscenen taget i brug.
Scenografen Christian Tom-Petersen er i anledning af
Hofteatrets 250 års jubilæum i gang med at bygge en model
(1:30) af det oprindelige Hofteater 1767, som det så ud
udvendigt og indvendigt. Kan en bygnings, et interiørs 250
år gamle historie, atmosfære, hele stedets ånd, gengives
eller indfanges i en model – og det endda når man ingen
original, samtidig billedgengivelse har af interiøret som det
de facto så ud?
Ja, når arbejdet udføres på baggrund af mange års studier
i indirekte kilder, som håndværkerregninger, notater og
farvearkæologiske undersøgelser, med udgangspunkt i et
detaljeret kendskab til hver en lille del af Hofteatrets fysik
– og ikke mindst med årtiers indgående kendskab til og
praktisk erfaring med teatrets historie og verden. Alt det
kendetegner den stadig aktive Christian Tom-Petersen.
Men dertil kommer så en håndværksakkuratesse og en
kunstnerisk detaljerigdom i hans faktiske arbejde med at
bygge en fysisk model med hænderne. Her er intet computeranimeret design og den slags. Her er finesse og faglighed
i højeste potens. Det findes ikke magen til og det findes
ikke mere i dansk teaterhistorie.
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Christian Tom-Petersen har med sin model af Hofteatret
1767 arbejdet ud fra en samlet vision for modellen, der
på en og samme gang bygger på, at den skal være anskuelig for en moderne, ikke fagligt kyndig betragter, men
samtidig gerne kunne vække opmærksomhed både over
for modellens historiske forlæg, det 250 år gamle Hofteater,
og gennem detaljerigdommen over for modellen som et
visuelt betagende objekt i sig selv.
Et andet af Christian Tom-Petersens hovedværker, som
også ses både her og i Hofteatret, er den minutiøst detaljerede scenemodel til Ludvig Holbergs Ulysses von Ithacia
fra 1724, bygget til en iscenesættelse på Det Kongelige
Teater i 1980 – men som en typisk 1700-tals scene: Skråt
scenegulv med forscene og bagscene, kulisser, bagtæpper
og lydmaskiner som tordenkassen over scenen og fysisk-visuelle effekter som bølgemaskinen bagest på scenen.
Da Hofteatret åbnede i 1767 skete det med skuespil og
maskerader eller maskeballer. Christian 7 havde hyret
en fransk skuespillertrup, som fik navnet Les Comediens
Francois ordinaires du Roi. Det var en alsidig og dygtig
trup, der både var i stand til at spille nyklassikere som tragedier af Voltaire og komedier af Molière. Men truppen var
samtidig frontløbere i teatrets udvikling i Danmark på den
tid. De opførte tidens nye dramatik, den såkaldte Opera
Comique (fransk syngespil), som på den tid havde fået sin
første store opblomstring.
Christian 7 bidrog selv til løjerne som Sultan Orosman
i Voltaires Zaire. I det hele taget var det første Hofteater
et dramatiseret og iscenesat rum for adelen og det finere
borgerskab, som tilhørte de øverste rangklasser. De havde
gratis adgang, men skulle hente adgangskort ved hoffet.
Dette Hofteater var et højaktivt sted for magtens udfoldelse
i en tid, hvor der stadig var lang tid til Enevældens ophør.
Teater, maskerader og politiske rænkespil blandede sig med
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Hofteatret …
hinanden i ét væk. Midt i det hele spandtes den kontroversielle historie om affæren mellem Dronning Caroline Mathilde og Christian 7s livlæge, J.F. Struensee,
foruden den endnu mere skandaløse og åbenlyse affære mellem Christian 7 og
hans elskerinde ude fra byen, Støvlet-Kathrine.
Når der blev holdt maskerader blev tilskuerrummets gulv hejst op i niveau med
scenen, så man fik et stort dansegulv. Samtidig dækkede man kulisserne på scenen med malede lærreder, der var malet som en spejling af tilskuerrummet med
dets søjler og balkoner. Det understregede balsalen som én enhed – om end den
ene halvdel var virkelig, den anden en malet illusion.

Billedet herover: Gulvmaskineri i miniature. Publikumssalens gulv kunne hæves op i niveau med scenegulvet, så det blev ét
stort balgulv. Modsatte side: Detailbillede fra Christian Tom-Petersens arbejde med modellen af Hofteatret 1767.
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Om det var skuespil eller maskebal – det første Hofteater
var en helt central arena for den politiske og kulturelle
magtudøvelse under Enevælden. En af de første, der for
alvor mærkede, at dette nok var en skueplads, men først og
fremmest en arena, hvor man kunne komme galt afsted og
tabe mere end maske og ansigt, var Christian 7s livlæge og
Kabinetsminister, Johan Friedrich Struensee.
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Herover: Christian 7s loge til højre for scenen. Modsatte side: Christian 7s loge med scenerum og orkestergrav med plads
til 20 musikere (bemærk nodestativerne). Under scenen ses de kongelige stalde. Over scenen ses det store loftrum.

Hofteatrets facade.

Mode, magt og maskespil
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I 1970 blev Hofteatret centrum for en spektakulær begivenhed. Som noget hidtil
uhørt gav museet datidens hotte internationale navne inden for modebranchen,
Margit og Erik Brandt, lov til at afholde et modeshow i Hofteatret. Det var et
radikalt brud med traditionen for ikke at bruge Hofteatret til andet end museumsudstillinger. Men i virkeligheden adskiller Brandts modeshow anno 1970 sig
måske slet ikke så meget fra tidligere tiders moder og luner og maskerader.
I de første år efter Hofteatrets åbning i 1767 var maskeballer et fast tilbagevendende element i Hoffets brug af teatret – og i de politiske rænkespil omkring
Hoffet. Det var efter et sådant maskebal i januar 1772, at den unge, magtfulde og
hurtigt miskrediterede Kabinetsminister Johan Friedrich Struensee blev anholdt
og siden henrettet.
Nogle årtier senere fra 1816 og nogen tid frem afholdt Det Kongelige Teater en
række maskerader i Hofteatret. Nu var den sociale begivenhed rykket helt fri af
det politiske maskespil. Maskeraderne var en cash cow for Det Kongelige Teater,
der havde brug for at skaffe indtægter ud over det sædvanlige. På de bedste aftener har der været solgt op mod 1.300 billetter med et stort overskud til følge. I
dag må der være 180 besøgende i Hofteatret ad gangen. Undtagelsen er dog den
årlige Kulturnat, hvor omkring 3.000 mennesker passerer gennem Hofteatret i
løbet af få timer.
Efter Enevældens afskaffelse og Grundlovens indførelse i 1849 fik Danmark
sin første formelle og fysiske institution for udfoldelse af politisk magt uden for
Hoffet – nemlig i form af Rigsdagen og dens to kamre: Landstinget og Folketinget. Rigsdagen flyttede ind i den del af Christiansborg slot, der ligger tæt på
Hofteatret, omtrent der hvor Folketingssalen er i dag.
“Man kand i saa Maade sige,
at den sædvanlige Stand, som
vi leve udi, er en bestandig
Mascarade, efterdi Regiering,
Moder og Sædvaner paalegge
os Masker, hvilke vi ved saadan
Leeg ligesom nedlegge, og at vi
egentligen ikke ere ret maskerede, uden naar vi gaae med
blotte Ansigter.”
Ludvig Holberg

Dermed skulle man tro, at behovet for afholdelse af maskeballer i Hofteatret
med tilhørende politisk magtspil i korridorerne definitivt var overflødiggjort.
Og det var det måske også. Men bemærkelsesværdigt er det alligevel, at det
netop var under Frederik 7, som personificerede afskaffelsen af Enevælden, og
Grevinde Danners tid i Hofteatret i 1850’erne, at maskeballerne igen vandt indpas.
Frederik 7 og Danner gjorde på ny Hofteatret til et hjemsted for selskabelighed
og kulturelle begivenheder omkring magteliten og kongehuset, og som en selvfølgelig del af det, lod de teaterentreprenøren H.W. Lange arrangere maskeballer.
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Mode, magt …
Herefter skal vi frem til 1970 med Margit og Erik Brandts spektakulære modeshow, der kun allernådigst fik lov at finde sted i Hofteatret, fordi de tilbød at
sponsorere restaureringen af Grevinde Danners loge. I de senere år har Hofteatret igen regelmæssigt lagt interiører til både modeshows, maskeballer og
politiske begivenheder af forskellig slags.
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At jeg ved allernaadigst Patent af 18de dennes har
erholdt Aars Eneret paa Forfærdigelsen af “mechaniske Damehatte” …
Kjøbenhavn den 29de Marts 1845.
Louise Rasmussen, Vimmelskaftet Nr. 20.

I 2017 blev Frederik 7 og Grevinde Danners loge igen istandsat takket være
generøs støtte fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond. Logens historiske
farvesætning blev igen trukket frem. Nye specialdesignede montrer blev
installeret. Montrene er holdt i den lyse blå nuance, som ses i Grevinde
Danners lejlighed i Ny Vestergade overfor Nationalmuseet – og minder i
øvrigt om den lyse blå farve, der via farveafdækninger er dukket op under
de historiske paneler på Hofteatrets scene. Montrene rummer eksempler
på Frederik 7 og Grevinde Danners liv med hinanden – og på den smædekampagne, der blev ført mod dem.
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“Trin opad til det bedre”
I de første årtier af 1800-tallet, midt under Enevælden, var
det de færreste forundt at bryde den sociale arv og tage et
trin eller to opad i samfundet. Hofteatret bærer dog vidnesbyrd om, at det var muligt for de få, hvis de gik ad magtens eller kunstens vej: Struensee, August Bournonville,
Johanne Luise Heiberg, Grevinde Danner og H.C. Andersen. Alle har de færdedes på “berømmelsens trappe”, en
nu 250 år gammel trappe op til scenen, som for alvor blev
befolket i det tidlige 1800-tal, hvor Det Kongelige Teater
havde sine elevskoler for ballet, skuespil og sang i Hofteatret – og hvor ikke mindst balletbørnene løb op og ned ad
trappen til og fra træning og prøver.
Siden da er skuespillere, sangere, dansere, musikere og alle
mulige andre, der skulle optræde på scenen, ankommet via
trappen – og det gør de stadig den dag i dag. Da DR i 2012
skulle producere den officielle video til børnenes Melodi
Grand Prix, MGP 2012, fyldte de Hofteatret med alle finaledeltagerne i MGP og balletbørn, der sang og dansede op
ad berømmelsens trappe.
MGP-børnene håbede måske på den berømmelse, der fulgte mange af de balletbørn, der løb rundt på trappen i det
tidlige 1800-tal. Her tog de bogstaveligt talt de første trin
op ad kunstens stige mod berømmelse – om end det ofte
blev i andre kunstarter end lige balletten. August Bournonville (1805-79) var kun 9-10 år gammel, da han debuterede
på scenen i 1814. Bournonvilles virke som koreograf og
balletmester præger den kongelige ballet den dag i dag.
Lucile Grahn (1819-1907) vel den første internationalt
anerkendte danske, men siden glemte ballerina. Blandt
eleverne var også en ung pige, Johanne Pätges (Petcher),
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senere kendt som skuespilleren Johanne Luise Heiberg (1812-90). Johanne
Luise blev 1800-tallets store teaterdiva – og hun brød sig meget lidt om
den jævnaldrende Louise Rasmussen
(1815-74). Louise kom fra fattige kår
og fik plads som elev på balletskolen og blev ballerina – og siden som
bekendt Frederik 7s Grevinde Danner.
Den mest berømte trappegænger
er dog H.C. Andersen, hvis sociale
higen og kunstneriske ambition var
tårnhøj. I begyndelsen af 1820’erne
forsøgte han sig uden held i alle tre
sceniske kunstarter – her iblandt på
balletskolen i Hofteatret. Én enkelt
gang så han til sin egen store glæde
sit navn på tryk på rollelisten til en
ballet, Armida: Andersen medvirkede
som trold! Heldigvis fandt han senere
vejen frem til berømmelsen inden for
skrivekunsten. Men på scenetrappen
i Hofteatret tog han sine første “trin
opad til det bedre”.
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Gier og taljer
– under scenen
Rummet nedenunder Hofteatrets
scene er stadig præget af den oprindelige barokscenes teknik og installationer fra 1767 i form af snoretræk,
kulissespor, trappeadgang for musikere til orkestergrav, adgang til sufflørkasse etc.
Oprindeligt var scenen hævet højere
op og hele 22 mand arbejdede hernede med at styre sceneteknikken under
forestillinger. I 1840’erne blev scenegulvet dog sænket og scenemekanikken ændret, så der nu kun krævedes
2 mand til arbejdet. Rummet under
scenen har i årtier henstået og fungeret som lagerrum for diverse inventar,
møbler og forskelligt materiale. Men i
interiørerne, i gulv, paneler og vægge
findes sporene fra den gamle scenemekanik.
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Et nyt samfund,
et nyt Hofteater
I 1842 havde Hofteatret været i funktion i omkring 70 år
siden åbningen i 1767. Teatret havde lagt gulv, sal og scene
til hoffets maskerader, forestillinger, koncerter og årtiers
dagligt arbejde i Det Kongelige Teaters elevskoler. I samme
periode havde det danske samfund undergået en markant
udvikling. Enevælden, igangsat tilbage i 1660, var efterhånden presset af krav om en mere demokratisk styreform og
nationalt sindet samfundskultur. Det kom til at afspejle sig
i relanceringen af et nyt Hofteater i 1840’erne.
Christian 7s oprindelige Hofteater fra 1767 havde fra starten afspejlet den politiske og kulturelle betydning, huset
skulle have, med balkoner og loger og et gulv, der kunne
hejses op i niveau med scenegulvet, når den politiske og
kulturelle magtelite mødtes til maskeballer og maskerader.
Det oprindelige Hofteater var mere egnet til disse enevælde-begivenheder end til teater, som skulle spilles fra scenen
og ses af et publikum fra salen. Her i 1842 var interiørerne
efterhånden også nedslidte og publikumskulturen havde
i det hele taget ændret sig – og Hofteatrets interiører og
funktion måtte ændre sig i takt hermed.
I 1842 iværksatte den nye og sidste enevældige konge i
Danmark, Christian 8, derfor en omfattende renovering og
restaurering af Hofteatret, især af salen og tilskuerrummet.
Det var arkitekt og hofbygmester Jørgen Hansen Koch, der
tegnede og forestod arbejdet.
Hansen Koch erstattede de 22 søjler, der bar balkonerne,
men hindrede udsynet til scenen, med tynde jernstolper,
parterre-logerne på salens gulv blev fjernet (med undtagelse af én) og gulvet i sig selv gjort skrånende. Alt i alt betød
det plads til 600 tilskuere, som alle fik langt bedre udsyn
til scenen. Den oprindelige farvesætning i teatersalen – de
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lette, køligere og lysere blålige og perlehvide pastelfarver –
blev afløst af det i farveholdning varmere rum, vi kender
i dag, som domineres af den plysrøde farve og guldornamenter. Frem stod et rigtigt 1800-tals tilskuerrum af den
slags, som stadig præger mange teatersale i Danmark.

Det nye Hofteater blev også hjemsted for nye udviklinger i
teaterlivet. Christian 8 lod en tilrejsende trup af italienske
operasangere rykke ind i det nye Hofteater.
Tidens publikum var begejstret. Men en del af de toneangivende i Københavns kulturelite var kritiske. For den
italienske opera suppleret af lokale danske amatør- eller
semiprofessionelle musikere og sangere var på sin vis i
modsætning til den uddannelse og de traditioner, der var
under opbygning på Det Kongelige Teater få hundrede
meter væk. Det nye Hofteater var nu et offentligt operahus,
hvor alle kunne komme, hvis de købte billet til forestillingerne.
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Også på en anden måde blev Hofteatret et sted for de
kunstneriske vækstlag på den tid. Christian 8 lod ind
imellem operaforestillingerne danske studenter få adgang
til scenen. Bl.a. blev J.C. Hostrups siden hen i lang tid udødelige syngestykke Genboerne opført på Hofteatrets scene
i 1844 af mandlige studenter i alle roller – også de kvindelige! Lige med undtagelse af hovedfiguren Løjtnant von
Buddinge, spillet af den da folkekære skuespiller Kristian
Mantzius.

Det paradoksale er, at Genboerne inddrager netop italiensk
opera i sin satire over borgerskabets ukritiske falden på halen over de italienske sangere på Hofteatret. Ligeledes gør
plakaten til forestillingen opmærksom på, at man kunne
fejre studenterskuespillerne på samme vis som man gjorde
med de rigtige italienske operasangere – nemlig med
“Blomster og grønt, som kun ere brugte igaar til Rossi”.
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Hemmeligheden
Hofteatret er fyldt med gemte nicher og glemte rum. Da
Christian 8 fik istandsat Hofteatret i 1842, fik han lavet en
ny kongeloge i salens venstre side. Ved at placere logen i
venstre side, kunne han gå uforstyrret via den lange gang,
der fører fra Christiansborg til Hofteatret, og direkte op til
sin loge – og tilbage igen, når han ville.
Men han kunne mere end det. For selve entréen fra gangen
og ind i Hofteatret var placeret i et lille rum under hans
loge. Dette rum fungerede desuden som en slags aftrædelseslokale – på to måder.
For det første kunne han opholde sig i aftrædelseslokalet
under forestillingen, hvis han ikke ønskede at sidde til alles
skue oppe i logen. Alligevel kunne han følge med i, hvad
der skete på scenen, nemlig via det kighul, han fik lavet
direkte ind til scenen.
For det andet fik han fabrikeret sit helt eget private – og
Hofteatrets eneste – das i hjørnet af aftrædelseslokalet.
Das’et var fint konstrueret af maghonitræ, porcelæn og
betrukket med et læderlignende stof. Men das’et var med
tiden blevet gemt væk, og det samme var erindringen om
det – indtil 1997, hvor man skulle reparere på gulvet under
scenen. Her opdagede man bagsiden af das’et og fik det
blotlagt. Indtil da havde det lille rum være dækket til med
hylder bag en glasdør. Das’et fungerede simpelthen som en
udstillingsmontre for balletsko og andre effekter. Det gør
det for så vidt også i dag, hvor det lejlighedsvist rummer
små installationer af fx museets samling af parykker – så
vidt mulig således at selve das’et kan ses.
I 1842 var der ét nyt, ‘rigtigt’ toilet i Hofteatret, nemlig
kongens. I 2017 er der ét gammelt rigtigt toilet i Hofteatret
til 180 tilskuere.
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Deklamatorier mv.
Hofteatret er i dag Teatermuseets vigtigste formidlingsgenstand, men også et sted for en mangfoldighed af vidt
forskellige kunstneriske, kulturelle, videnskabelige og
politiske begivenheder og hændelser. Ser man tilbage på
de 250 år, der er gået siden åbningen i 1767, er det ikke
noget nyt.
I den første uge af marts 2017 havde museet åbent som
vanligt, med en del almindelige både danske og udenlandske besøgende, et par større grupper, hvoraf en af
dem havde bestilt kaffe og kage som afslutning, gratis
omvisning om onsdagen, bestilte omvisninger, og
en håndfuld møder inde i salen med kunstnere o.a.,
hvor kommende arrangementer blev planlagt. Når
museet lukkede kl. 15, åbnede sig en anden verden.
Den ene dag lavede DR optagelser om 1700-tallet
og scener fra Holbergs revolutionerende komedier fra 1720’erne. Scener der indgik i DRs store
nye Danmarkshistorie, sendt hen gennem 2017.
Igennem flere timer fik Jeppe på bjerget så mange
prygl af Nille, som tænkes kan. “Hvordan skal
jeg kunne gå til byen på fire timer?” ... “Hvem
siger du skal gå, din hanrej!”, sagde Nille, “Du
skal løbe!”. Og hver gang jublede salen, fyldt
med statister udklædte og sminkede som
et rigtigt 1700-tals publikum. Næste aften
var salen stuvende fuldt af et debatlystent
publikum til Radio 24/7s debatprogram Det
røde Felt med politisk kommentator Lars
Trier Mogensen som vært. Og aftenen efter
igen var en større del af det østeuropæiske
diplomatkorps samlet til et lukket koncertarrangement.

Erik Jensby på Hofteatrets scene.
Foto: Charlotte Mannstaedt.

150 år før det, på “Løverdagen den 2den Marts” i 1867, gav
“Professor St. Roman, fra Mailand (Neveu af Bosco Junior)
en overordentlig Forestilling på Hofteatret i Magiens nyeste
Opfindelser, Mimik og Physiognomik samt Concert med
Æolsharpetoner” i tre afdelinger. I første afdeling sås bl.a.
“En Guldmine i Irland”, i anden afdeling “Cagliostro’s
usynlige Haand” og i tredje afdeling “En gammel Jomfru i
Maaneskin”. Det hele blev afsluttet med “Det levende talende Hovede, adskilt fra Legemet”.
Professoren fra Mailand var 150 år forud for sin nutidige
kollega i ånden, manipulatoren, illusionisten og hypnotisøren Jan Hellesøe, som havde premiere på sit show
MANIPULATION – Han fuckr med dn hjrne i Hofteatret,
og samtidig slog igennem med sine illusionsnumre i en
række programmer på TV2. Efter ham fulgte en anden
showmand af samme støbning som professor St. Roman
og Hellesøe, nemlig den tidligere gadegøgler og mere end
nogensinde før aktive jonglør, tale- og tryllekunstner Erik
Jensby. Jensby optrådte i Hofteatret i februar 2017 for børn
og voksne med sine magiske, halsbrækkende tricks og
underfundige alvorshistorier, sådan som han har gjort det
i efterårs- og vinterferier de senere år. St. Roman, Hellesøe
og Jensby er hver på deres måde eksempler på, at Hofteatret gennem tiden – udover mere traditionelle forestillinger
inden for teater, opera og ballet – har lagt scene og rum
til mange forskellige former for kunstneriske og kulturelle
aktiviteter på tværs af professionelle og amatører. I visse
perioder mere end i andre.
I de første årtier af 1800-tallet holdt Det Kongelige Teaters
elevskoler til i Hofteatret. Men i perioder blev der også
afholdt store maskeballer og forskellige andre offentlige
begivenheder. En af de allerførste fandt sted i 1801, da den
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siden så berømte Price-familie indtog Hofteatret med deres
mimeteater eller pantomime, som siden blev og stadig er et
fast installeret element i Pantomimeteatret i Tivoli.
Hofteatret blev betragtet som et af landets og Københavns
allerbedste koncertsteder hele vejen op gennem 1800-tallet
indtil lukningen i 1881. I årene 1820-25 gav amatørmusikselskab til Musikkens Udbredelse en række koncerter hver
vinter med musikere og kor på 50-60 sangere: “Concerterne besøges saa stærkt, at Huset altid er fuldt, og at de, der
ønske at sidde paa første Bænk i Logerne, maa indfinde
sig en halv eller heel Time førend der aabnes”. Tilsvarende
holdt det musikalske selskab Euterpe til på Hofteatret i
samme periode. En af Danmarks mest kendte komponister
Niels W. Gade har fået opført egne værker på Hofteatret.
Gade sagde i 1850 dette, som vi nu om dage ofte hører
noget lignende fra yngre sangere og musikere, fx fra jazzen,
der optræder for første gang i Hofteatret: “Hofteatret er i

akustisk Henseende ubestrideligt det bedste Lokale her i
Byen”.
I 1846 kunne man opleve den opsigtsvækkende franske
cellist Lisa Christiani på Hofteatret. Hun var den første
kvindelige cellist, der optrådte ved en koncert i Danmark,
og publikum strømmede til. De fleste var dog mest interesseret i at se, hvordan hun som kvinde bar sig ad med at
holde instrumentet mellem benene – uden at krænke sømmeligheden. 170 år senere, i 2016, optrådte den verdensberømte franske skuespiller Fanny Ardant for første gang i
Danmark sammen med cellisten Sonia Wieder-Atherton i
en musikalsk ledsaget oplæsning eller recitation af Marguerite Duras’ Le Navire Night (Fartøjet Night).
Fanny Ardants optræden med recitation trak en anden
linje langt tilbage i Hofteatrets historie. I 1809 afholdte den
da kendte skuespiller Peter Foersom den første offentlige
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oplæsning på dansk, et såkaldt Deklamatorium, i Hofteatret. Foersoms oplæsning eller måske snarere reading –
sådan som man også kender det i teatret i dag – faldt netop
i de år, hvor han opnåede respekt og anerkendelse for
udførelsen af de første samlede oversættelser af Shakespeare til dansk. Og det endda direkte i kølvandet på Englands
bombardement af København i 1807 (kaldet verdens første
terrorangreb mod en civilbefolkning). Fire år efter, i 1813,
fik Foersom titelrollen i Hamlet, den første opførelse af et
skuespil af Shakespeare i Danmark.
I de seneste årtier har Hofteatret – med dets akustiske intimitet og rolige atmosfære som skabt hertil – været anvendt
til oplæsningsarrangementer. Blandt de nyeste har været et
stort og gratis litterært skumringsmøde i 2011, arrangeret
af Dansk Sprognævn og Det Danske Akademi som led i
kampagnen Gang i sproget; et Halfdan Rasmussen-arrangement, hvor bl.a. lyrikeren Søren Ulrik Thomsen læste op
af sine yndlingsdigte af Halfdan Rasmussen; og en såkaldt
finisage i forbindelse med en fotoudstilling, hvor fotograf
og lyriker Christian Yde Frostholm og en række inviterede
yngre kolleger læste op.
Gennem de seneste årtier er Hofteatret for alvor blevet et
regulært kulturelt mødested på tværs af genrer og generationer. Især blev DR’s Det nye Talkshow med den ligeså
nye og anderledes studievært, Anders Lund Madsen, et
gennembrud for genopdagelsen af Hofteatrets muligheder.
Det nye Talkshow blev sendt live fra Hofteatret hver fredag
aften lige efter prime time i årene 2009-2011.
I dag lægger Hofteatret scene og rum til stort set alle former for kunstneriske og kulturelle begivenheder: koncerter
inden for alle genrer, forestillinger, oplæsningsaftener, festi-

valer, modeshows, performances, kulturnætter, foredrag,
debataftener mv. – alt muligt, blot det kan stemme i med
Hofteatrets historiske interiører.
Det var her i Hofteatrets sidegange, at Den Danske Atomenergikommission med Niels Bohr i spidsen arbejdede i
1950’erne. Det var her, H.C. Ørsted i april 1821 fremlagde
sin epokegørende opdagelse af elektromagnetismen. 36 år
senere, i 1857, fandt den første offentlige demonstration i
Danmark af det elektriske lys, dvs. kulbuelyset, sted udenfor på Ridebanen.
Ofte er det ‘sammenstødet’ mellem det historiske rum og et
moderne kunstnerisk udtryk, der overrumpler kunstnere
og publikum og tilføjer en ekstra dimension til oplevelsen. Ikke mindst, når tilskuerne, som det ofte er sket i de
senere år, er i Hofteatret for første gang. Blandt mange
andre eksempler fra de senere år finder man den årligt
tilbagevendende internationale guitarfestival, en udsolgt
koncert med gruppen Cancer under Frost Festivalen 2017,
familiekoncerten Bævende superhelte på alt fra legetøj, fjer
og bordtennisbolde til cello, slagtøj og klaver under festivalen Nordic Music Days, koncertpremieren med kunstnerduoen BengtssonSydow, forestillingen Teater til salg og
satireshowet med gruppen MAGT.
I 2014 lagde Hofteatret hus til Nationalismens helte, et
internordisk teatersamarbejde mellem de nordiske nationalscener Dramaten i Stockholm og Nationaltheatret i
Oslo samt CaféTeatret (det nuværende S/H) i København.
Centralt placeret på scenen sad kongelig skuespiller Kirsten
Olesen som Dronning Margrethe, der forvandlede sig til
den på det tidspunkt meget omdiskuterede digter, den kontroversielle Yahya Hassan, og EU’s formand Barroso.

Af og til mødes nutidens teaterliv og Hofteatrets kunstneriske historie hinanden på forbilledlig vis. Det skete fx i 2012, som var 200-året
for 1800-tallets store teaterdiva, Johanne Luise
Heibergs fødsel. Ud over at vise en udstilling
om Heiberg, havde Teatermuseet i Hofteatret
i en periode tilknyttet skuespilleren Linnea
Voss, som skrev og producerede forestillingen
Guldfuglen – en intens og historisk bevidst monolog om mennesket og kunstneren Johanne
Luise. Guldfuglen fik således sin premiere på
det teater, som Heiberg havde været en del af,
siden hun som ung pige gik på balletskolen i
Hofteatret.
Billedcollagen her viser nederst et samtidigt
portræt af den yngre Johanne Luise Heiberg
– og oven i et portræt af skuespilleren Linnea
Voss som Johanne Luise. Foto: Louise Aakerman Nielsen.
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Frederik Folkekær og Danner
Et af de mest kontroversielle kongelige ægteskaber i
Danmark var ægteskabet mellem Frederik 7 (1808-63)
og den tidligere balletdanser, modehandler og enlige mor
Louise Rasmussen, som med deres giftermål i 1850 blev til
Grevinde Danner (1815-74). Som offentlige figurer var de
udsatte, men også på hver deres måde meget markante personligheder, der indadtil arbejdede sammen, som vi kender
det fra nyere tids præsident- og statsministerpar – og fra
den kongelige families seneste generationer.
Frederik 7 huskes mest som kongen, der afskaffede
Enevælden. Han blev konge som 40 årig i 1848, i en fase,
hvor Enevælden havde været den gældende styreform i
næsten 200 år, siden 1660. Året efter, i 1849, underskrev
han Danmarks første Grundlov, og dermed blev døren for
alvor åbnet ind til den demokratiske styreform, som siden
blev udviklet etape for etape frem til den form for parlamentarisme, vi har i dag med Folketinget – der har til huse
i Frederik og Danners gamle bolig, Christiansborg Slot.
Frederik fik tilnavnet Folkekær, fordi han mødte folk, hvor
de var og boede rundt om i landet. Det ser man spor af
rundt omkring med mindetavler og -buster i fx Hinnerup
og Køge. Han elskede sysselsætninger som arkæologi og
fiskeri, og er blevet kaldt Danmarks hyggeligste konge.
Men i hans egen tid var han og Grevinde Danner også
meget omdiskuteret og kritiseret.
De befandt sig i centrum af et København, der på mange måder var under pres og forandring. En ting var den
politiske røre i andedammen, som førte til enevældens
afskaffelse og en ny forfatning. Noget andet var Treårskrigen 1848-50 i Slesvig-Holsten, som den danske stat nok
kom usvækket ud af, men som kostede mange menneskeliv. Noget tredje var, at det centrale København, den gamle
middelalderby inden for voldene, her midt i 1800-tallet
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rummede fem gange så mange, nemlig 125.000 indbyggere på samme plads som i dag. Her var larm og kaos og
dårlig hygiejne i huse og stræder, fulgt af koleraepidemi og
åbning af byportene i 1857 for at lette på mennesketrykket
osv. Samtidig tog den teknologiske udvikling fart med det
nye elektriske lys, kulbuelyset, de første togbaner osv. Det
var en sådan verden i hastig forandring, Frederik og Danner måtte agere i.
Frederik og Danner havde i nogle år i 1850’erne deres faste
plads i Hofteatret i den store loge bagest i teatersalen. Var
Danner alene på besøg i Hofteatret sad hun i sin egen lille
loge ved siden af.
Hofteatret blev i de år et privat og kulturelt fristed for de to,
midt i et København, hvor de blev mødt fra mange sider,
især fra samfundets øverste lag, med voldsom sladder og
hetz af en art, som man skal frem i den moderne medieoffentlighed for at finde magen til. Det endte med, at de i
deres sidste år fortrak til deres bolig på Jægerspris Slot.
Frederiks liv som konge blev indledt med krig, Treårskrigen, og sluttede med krig, lige før det katastrofale nederlag
i 1864. Men konflikt og politik interesserede i virkeligheden måske slet ikke Frederik, i hvert fald ikke i samme
omfang som arkæologien, som han bl.a. kunne dyrke i
området omkring Jægerspris. En interesse, som siden er
gået videre til H.M. Dronning Margrethe 2.
Som andre offensive, magthavende kvinder mødte Danner
modstand nede fra og oppe fra. Hun havde taget hele turen
op ad den sociale rangstige. Født af en ugift tjenestepige,
optaget som 11-årig på Det Kongelige Teaters balletskole,
som havde plads her i Hofteatret, fastansat som 20-årig ved
balletten, født en søn uden for ægteskab, etableret som nyskabende, kontroversiel modehandler, gift med kongen til
venstre hånd og gjort til grevinde. Danners levned var på
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mange måder uhørt. Hun mødte som andre hetz fra de privilegerede klasser, hun levede blandt, men også fra andre
dele af samfundet og den tids sociale medier: karikaturer,
tegninger og billeder.
Trods det gav Danner alt hun havde af privilegier og midler
tilbage til samfundet. Hun brugte arven til at etablere
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for ubemidlede og
trængende Fruentimmer af Arbejderklassen, det senere
Dannerhuset i København, og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, som arvede Jægerspris gods og slot og øvrige
ejendomme i Hornsherred. I løbet af få år blev flere børnehjemsbygninger opført rundt om slotsgården og allerede i
1886 husede Stiftelsen 338 børn.
Hvad Danner lagde de socialpolitiske grundsten til i
1870’erne, er der siden blevet bygget videre på både hos det
offentlige Danmark og i kongehuset, aktuelt med H.K.H.
Kronprinsesse Marys Fond eller i daglig tale Mary Fonden.
Danner kom nedefra, og hun opnåede aldrig anerkendelse
fra det officielle Danmark. Hvor Frederik 7 ligger begravet
samme sted som andre kongelige, i Roskilde Domkirke,
der er Danner begravet i parken til deres bolig, Jægerspris
Slot.

Historikeren Kaare Johannesen
om Grevinde Danner i DR K’s
Historiequizzen i marts 2015, der
foregik her i Hofteatret:
“når nogen af folket, pludselig
bliver til noget, som resten af folket
ikke bliver til, så har man overskredet en eller anden grænse: det gør
man bare ikke”.
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1855 – moderne teater i Hofteatret

Michael Wiehe

Grundloven i 1849 og Frederik 7 og Grevinde Danners
interesse for Hofteatret førte tilsammen til en markant
fornyelse af dansk teaterliv.
Med Grundloven gik Det Kongelige Teater fra at være
et kongeligt anliggende til at være en statsinstitution og
skuespillerne statsansatte. Teatrets nye chef blev forfatter
og dramatiker Johan Ludvig Heiberg. Han var dog stadig
enevældens mand og ledte teatret autoritært. Det skabte
oprørstrang hos de ellers loyale scenekunstnere.
Løsningen fandtes på Hofteatret, som i årtierne omkring
1800 havde lagt hus til Det Kongelige Teaters elevskoler.
For Frederik 7 havde stadig råderetten over Hofteatret efter
1849. I 1855 kunne han derfor med Grevinde Danners
mellemkomst bryde nationalscenens monopol og give sin

Frederik Høedt

gode ven teaterdirektøren og kulturentreprenøren H.W.
Lange lov til at benytte det. Lange samlede først en trup
af skuespillere fra hans eget Casino Teatret. Men sensationen kom, da han engagerede de to kongelige skuespillere
Michael Wiehe og Frederik Høedt. De forlod Det Kongelige Teater og gik sammen med Lange om at indføre en mere
realistisk og mere folkelig spillestil i kulisser, der lignede
tidens – borgerlige – dagligstuer.
Det var nyt og spændende, så publikum strømmede til
Hofteatret. Nybruddet på Hofteatret varede dog kun en
enkelt sæson. De to kongelige skuespillere vendte tilbage til
nationalscenen, da Heiberg forlod chefposten i 1856. Men
Lange havde da tjent så meget, at han kunne åbne endnu et
nyt folkeligt – nemlig Folketeatret i Nørregade.
Th: Hans Wilhelm Lange
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“I østerlandsk stil”
Et af de smukkeste og bedst bevarede interiører i Hofteatret er sceneloftet. Sceneloftet blev i 1857 dekoreret i
“østerlandsk stil”, holdt i en blå og guld-gullig farvetone
eller mere præcist med ultramarin og chromgul som de
fremherskende pigmenter.
Frederik 7 og Grevinde Danners virke i Hofteatret var
kulmineret året før med teaterentreprenøren H.W. Langes
Hofteater-sæson 1855-56. Lange havde stadig ansvaret for
Hofteatrets aktiviteter, og udsmykningen af sceneloftet var
beregnet til at styrke afholdelsen af de maskeballer, som
skulle skaffe publikum og penge.
I dag står det historiske loft som det stod, hvis man ser
bort fra den rig til lys og teknik, der er sat op inden for
de seneste år og dækker en del af loftet. Når sceneloftet
alligevel fremstår så flot her mere end 160 år efter det blev
udført, ja så skyldes det et frygteligt uheld og en efterfølgende restaurering af fineste kvalitet. I 1989 var sceneloftet
stærkt præget af skader fra nedsivende regnvand fra taget
og en restaurering af både tag og sceneloft blev iværksat og
afsluttet i 1991.
Få år efter, i 1998, skete katastrofen. I det nye sprinklersystem over sceneloftet udløste defekte ventiler nedsivende
vand, som medførte en omfattende skade. Takket være en
stor og langstrakt indsats fra eksperter og konservator Bo
Kierkegaard gennemgik sceneloftet en totalrestaurering
med klassiske teknikker og materialer, så loftet i dag fremstår med patina og historisk stoflighed. Dekorationen er
stadig arabesker i forgyldt og stemningsskabende støbejern, der reflekterer lyset fra det levende lys, der var i salen
dengang i 1800-tallet, men som i dag er imaginært.
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Adgang for publikum?
De, der har besøgt Hofteatret, vil genkende den store publikumstrappe, der fører fra buegangen ved Christiansborg
Ridebane og op til teatret. Den såkaldte ligeløbstrappe er
imposant, men ligger skjult bag de tykke mure i bygningsfløjen, der er en del af det første Christiansborg-kompleks
fra 1700-tallet. Trappen selv er dog ikke en del af det oprindelige Hofteater, men bygget ind i det eksisterende interiør
på interimistisk vis i 1855.
At det overhovedet var nødvendigt at bygge den store publikumstrappe, skyldes selvfølgelig behovet for at forbedre
publikums adgangsforhold. Fra og med Hofteatrets åbning
i 1767, var publikum enten det særligt inviterede VIP-publikum – de øverste rangordner – fra miljøet omkring den
enevældige konge, og de ankom typisk ad den lukkede
gang direkte fra Christiansborg slot, eller det borgerlige
publikum, som kom op til Hofteatret via en stejl, snæver,
stadig eksisterende vindeltrappe fra buegangen.
Her midt i 1850’erne ændrede publikumskulturen sig. Man
åbnede med forestillinger og maskeballer for et nyt, bredere og endnu større publikum end hidtil. Af samme hensyn
indrettede man et billetsalg under den nye trappe, direkte
ud til buegangen. Her var man fremsynet og tænkte på de
brugerfaciliteter, man i dag i øvrigt opfatter som altafgørende for besøg på kulturinstitutioner.
I dag er den store publikumstrappe både et vartegn og en
hindring for det almindelige besøg i Hofteatret – med mindre man skal til et arrangement, hvor man har købt billet
i forvejen, eller deltager i store åbne begivenheder som
kulturløbet Urban Trail eller Kulturnatten. Til begivenheder som disse er trappen et smukt flow af besøgende ind og
ud af Hofteatret.
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Kongelige heste og folkeligt liv
Christiansborg Ridebane uden for Hofteatret er en af Danmarks smukkeste pladser i rokoko- og barokstil. En smuk
og stille plads midt i storbyens tummel og larm. Ridebaneanlægget åbnede helt tilbage i 1740 som en del af det første
Christiansborg Slot. Siden da har Ridebanen været anvendt
af de kongelige heste, men også til andre mere folkelige
begivenheder gennem årene.
I 1767, på samme tid som Hofteatret blev indviet, var
Christian 7 blevet indsat som enevældig konge. Det blev
fejret med en veritabel folkefest med gratis bespisning på
ridebanen. Store folkefester på ridebanen var helt almindelige under Enevælden.
I 1857, da Hofteatret var inde i en storhedstid, blev et
teknisk mirakel, nemlig kulbuelampen, for første gang
præsenteret ude på ridebanen for offentligheden i Danmark. Kulbuelampen blev senere anvendt som arbejdslampe til bygge- og anlægsarbejder i København, bl.a. ved
opførelsen af Holmens Bro. Fra 1880’erne blev kulbuelyset
anvendt som lyskilde i fabrikshaller og som gadebelysning i
de større danske købstæder.
Samme år, 1857, var ridebanen skueplads for en anden
mindre teknisk revolution, som samtidig var et folkeligt tilløbsstykke, nemlig en stort opreklameret ballonopstigning
med den svenske ballonskipper Victor Granberg. Noget
som kunne vække drømme og udlængsel hos Københavnerne, som på få år var flerdoblet i antal, men som stadig
levede indespærret bag voldene. Ballonopstigning var ikke
et nyt fænomen, men nu anvendte man varm luft frem for
den farligere brint. Men det gik galt for Granberg. Et af
ballonens tove satte sig fast på Hofteatrets tag. Granberg
kravlede ud for at løsne det. Det skulle han ikke have gjort.
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Kongelige ...
Pludselig slap ballonen fri og Granberg sad forbavset tilbage på taget. Et sted i folkemængden nede på ridebanen blev
der råbt med høj og klar røst: “Den går inte, Granberg!”, og
publikum brød ud i brølende latter.
I 1928 blev Anne Marie Carl Nielsens store rytterstatue
af kong Christian 9 afsløret på ridebanen, tæt på Hofteatrets store publikumsindgang. Hun var den første kvinde i
verden, der udførte en rytterstatue, dengang en af billedhuggerfagets mest prestigefyldte opgaver. Hun var nok gift
med den succesrige komponist Carl Nielsen, men hendes
egen succes blev et vigtigt aktiv i bestræbelsen på at give
kvindelige kunstnerne samme vilkår som de mandlige. I
dag står rytterstatuen stadig med front mod ridebanen,
men klemt inde mellem parkerede biler, arbejdsskure,
containere og midlertidige afspærringer.
I 2013 blev ridebanen omkranset af hestefolde. Folketingets årlige fejring af nye danske statsborgere havde indtil
da været afholdt på ridebanen, men måtte nu flyttes. I dag
bruges ridebanen heldigvis stadig på forskellig måde, fx i
forbindelse med den årlige Kulturnat og kultur-motionsløbet Urban Trail.
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Ild og brand

Slotsholmen er fyldt med historiske bygninger, der stadig
er i brug. Men Slotsholmen er også fyldt med skjulte mindesmærker og usynlige erindringstegn på hændelser og begivenheder, kun de færreste kender til i dag. På Hofteatrets
balkon findes en mindeplade over en af de tidligste og mest
dramatiske hændelser i Slotsholmens historie: Nemlig ’den
ulykkelige begivenhed’, da det første Christiansborg Slot
nedbrændte til grunden i 1794. Mærkværdigt mirakuløst
gik bygningsfløjene på Christiansborg Ridebane, hvor De
Kongelige Stalde og Hofteatret hører til, helt fri af flammerne. Christiansborg Slot blev genopbygget – og brændte
så igen i 1884. Også den brand undslap Hofteatret.
Men allerede i 1881 blev Hofteatret lukket helt ned netop
pga. frygten for brand. Det skyldes internationale forhold: Op gennem 1800-tallet var Europas teatre hærget
af brand – forårsaget af brugen af olielamper, stearinlys
eller gasflammer. Når man havde mistet kontrollen med
flammerne, spredte ilden sig hastigt i bygninger, der for det
meste bestod af træ og var udsmykket med tekstiler, lærred
og papmaché. I 1881 nedbrændte Ring Theater i Wien og
omkring 500 tilskuere brændte inde og omkom. I London
i 1809 reducerede en brand Drury Lane Theatre til lidt
mere end en mur, på trods af teatrets jerntæppe og store
vandtanke, og i 1856 brændte Covent Garden også i London ned til grunden. Hof- og Nationalteatret i München

nedbrændte i 1823. Opéra Comique i Paris brændte i 1887,
samme år som Estates Theater i Ljubljana nedbrændte.
I kølvandet på især den katastrofale brand i Wien blev der
stillet så store krav til brandsikringen af de gamle træinteriører, at Hofteatret blev lukket. I 1922 genåbnede Hofteatret
så som Teatermuseet i Hofteatret. Siden da har Hofteatret
løbende fået forbedret sin brandsikring. Senest blev et
omfattende sprinkleranlæg installeret i 1992.
Og så er vi ude på Slotsholmen igen. For også i nyere
tid har der været brande i historiske bygninger på og i
nærheden af Slotsholmen og Hofteatret. Installeringen af
sprinkleranlæg i Hofteatret i 1992 fulgte som en direkte
følge af brande i Christiansborg Slotskirke, Proviantgården
og Odd-Fellow Palæet. Christiansborg Slotskirke brændte
under afholdelse af et af de store karnevaller på den tid.
Proviantgården i bibliotekshaven brændte for tredje gang;
de første to brande fandt sted tilbage i 1629 og 1719. Og
endelig brændte Odd-Fellow Palæet i Bredgade.
Brande i teatre er den dag i dag lige så frygtet som i tidligere århundreder, trods bedre teknik og sikkerhedsforhold.
Danmark har dog været forskånet for regulære teaterbrande op gennem historien – med to markante undtagelser, én
i 1689 og én i 2014.

1884
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Ild og …
I 1689 brændte kongens teater på
lystslottet Sophie Amalienborg midt i
København. Teatret var et slags tidligt
hofteater, interimistisk opført i træ
til brug for opførelser af operaer og
balletter. På kongens fødselsdag i april
1689 opførtes en stor opera-forestilling for en indbudt kreds omkring
hoffet – og alt gik godt. Det gjorde
det til gengæld ikke et par dage efter,
da forestillingen blev gentaget for et
borgerligt publikum. En brand opstod
og ca. 180 mennesker – lige så mange
som der kan sidde i det nuværende
Hofteater – omkom.
I 2014 havde der været spillet teater i
Skindergade siden 1972, da Café Teatret indrettede sig i lokaler der, som
slet ikke var beregnet til teater. Efter
mere end 40 års virke havde teatret
netop skiftet ledelse og navn. Nu hed
det Sort/Hvid. En nat i november
2014, hvor bygningen var tom, gik der
ild i nogle installationer og alt nedbrændte. I 2017 er Sort/Hvid startet
forfra i et af Københavns nye kulturelle kraftcentre: Kødbyen.

1794
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Lukning
Hofteatret blev lukket i 1881 og det
meste inventar og løsøre blev solgt på
auktion. I 40 år lå Hofteatret hen og
blev bl.a. brugt som pulterkammer,
indtil det blev genåbnet i 1922, da det
dengang 10 år gamle Teatermuseum
flyttede ind og Teatermuseet i Hofteatret var født.
Men af og til skete der et og andet i
det ellers lukkede Hofteater. I 1913
satte Det Kongelige Teater således
en elevforestilling op på Hofteatrets
scene. De valgte Holbergs Jeppe på
Bjerget, en dengang næsten 200 gammel, men levende klassiker, der her
100 år senere stadig er det.
I 1913 havde en ung og ukendt Osvald
Helmuth rollen som Magnus, en af
de mindste roller i Jeppe på Bjerget.
40 år senere, efter et langt liv i revyen
og visekunsten, stod han så frem i
sin glansrolle som Jeppe selv, og det
endda på Det Kongelige Teater – i
den selvsamme kostumedragt, som
Jeppe havde båret siden slutningen af
1700-tallet.
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Mindestue, erindringsrum,
scenerum
I de senere år har museerne øget opmærksomheden på,
hvordan man levendegør erindringer og minder om
tiden, der ellers ikke er mere. Selve det at samle på ting og
genstande, der erindrer én om, hvad der var, er selvfølgelig ikke noget nyt, hverken i museerne eller udenfor. Men
spørgsmålet om, hvordan man udstiller og formidler det,
der ikke er mere, finder nye svar i disse år.
I et museum, der har formidling af en så flygtig kunstart
som teatret som emne, sættes tingene på spidsen. Ikke
mindst når det samtidig skal finde sted i Hofteatret fra
1767, som altså ikke bare er et historisk interiør, men et
stykke i princippet uforanderligt bygningshistorisk kulturarv.
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Mindestue, …
Teatermuseet flyttede ind i Hofteatret i 1922, efter det havde været lukket i næsten 40 år. I de følgende mange årtier
blev alle nicher, gange og rum i Hofteatret fyldt med fotos,
buster, breve, plakater mv. fra de omfattende samlinger.
Hofteatret udviklede sig med det til at blive en stor museal
mindestue over en svunden teaterkultur. Ethvert hjørne
blev en hyldest til de store skuespillere primært fra Det
Kongelige Teater og de store borgerlige teatre i København.
Det gjaldt også det historiske centrum i Hofteatret: salen
og scenen. Det havde den konsekvens, at Hofteatret så at
sige blev gidsel i eget hus.
Scenen kunne eller måtte paradoksalt nok ikke anvendes
til levende teaterkunst. Hofteatret som historisk teaterrum,
der ellers nok kunne kaldes museets vigtigste ’genstand’,
blev gemt væk. Med tiden forsvandt mindestuerne fra sal
og scene, og der blev igen åbnet for, at Hofteatret kunne
bruges til levende teaterkunst og andre kunstneriske og
kulturelle aktiviteter som fx tv-produktioner. Det betød
så, at det historiske scenerum igen blev gemt væk af andre,
nemlig scenepraktiske grunde.
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Mindestue, …
Hofteatrets oprindelige scenerum og
sceneteknik findes for så vidt stadig
neden under alt. Men de historiske
barok-kulisser blev som alt andet inventar solgt i forbindelse med lukningen i 1885-86. Det gamle, skrøbelige
scenegulv i Hofteatret har den dag
i dag stadig spor fra den oprindelige barokscene med sidekulisser og
bagtæpper, der tilsammen skabte den
dybe perspektivscene. Men sidekulisser og bagtæpper er altså væk.
Samtlige Hofteatrets gamle gulve
var sortbejdsede og godt slidte, da
forsalens, foyerens og gangenes gulve i
2004 gennemgik skadeudbedring, afslibning og overfladebehandling. Men
det historiske sortbejdsede scenegulv
gennemgik ikke samme behandling.
Først i 2009 i forbindelse med flyglets
ankomst og DRs indmarch med Det
nye talkshow skete der noget. Forrest på scenen havde der i nogle år
været et lille firkantet skånegulv, der
muliggjorde minimal scenisk aktivitet, og det blev nu fjernet. I stedet
blev hele det historiske scenegulv,
alle de sortbejdsede scenegulvsbrædder og sporene efter det, kulissespor
etc., dækket af et brunt, interimistisk skånegulv. Samtidig blev en
ny ikke-skrånende forscene bygget
og etableret oven i den historiske
orkestergrav, foruden at riggen over
scenen og under det historiske 1857-

loft blev forstærket og udbygget til
brug for tv-optagelserne.
Forandringen var på godt og ondt.
Godt, fordi skånegulvet i sig selv og
den nye, ikke-skrånende forscene
foruden det med den nye rig forbedrede lyssætning, øgede markant
mulighederne for såvel sceniske
aktiviteter som fx store tv-produktioner. Men ondt, fordi alt dette skete på
bekostning af det historiske scenerum, scenegulv og sceneloft og hele
den interiørteknik og æstetik, der
rummes heri. Desuden er skånegulvet
både æstetisk og materielt af så ringe
en kvalitet, at det svækker oplevelsen
af det historiske teaterrum, foruden at
det i øvrigt er meget behandlings- og
udgiftskrævende. Det gamle scenegulv under neden er til gengæld slidt
ned og ville udgøre en reel sikkerheds- og arbejdsrisiko, hvis det blev
taget i brug.
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Lyset i mørket
Hverken lyset eller mørket er det samme i dag som det var,
da Hofteatret åbnede i 1767. Men både lyset og mørket er
stadig noget helt specielt i Hofteatret her i 2017. Midt i et
København med moderne og stadig stærkere belysning i
bygninger og i offentlige rum døgnet rundt, er det historiske Christiansborg Ridebane og Hofteatret stadig et rum
for mørke og ro, naturligvis mest aften, nat og vinter.
Hofteatret var fra starten præget af tidens belysningsmuligheder. Man kunne jo ikke skrue op og ned på tælle- og
vokslyset efter behov, og var lyset tændt, var det ensartet
over det hele. Smukt må det have været, når dagslyset var
væk og de smukt designede lysekroner i Hofteatret blev
tændt i 1767: Fire lysekroner i forsalen, som indtil midten
af 1800-tallet var dobbelt så bred som nu. To lysekroner
bagest i salen, hvor man stadig ser det store hul i salsloftet,
hvor den store krone hang. Tre lysekroner ved forscenen
eller prosceniet og én i den ene kongeloge, der fandtes fra
Hofteatrets start, nemlig Christian 7s loge, hvor også dronning Caroline Mathilde og ikke mindst Struensee opholdt
sig ved forestillinger og maskerader. Efter Christian 8s ombygning og tilføjelse af sin egen nye loge i 1842 yderligere
en lysekrone dér mv.
Hofteatret fulgte for så vidt med udviklingen inden for
lys- og varmeteknologi op gennem 1700- og 1800-tallet. Selv om man så vidt vides brugte det trods alt svage
tælle- og vokslys helt op til Hofteatrets lukning i 1881, så
tog olielampebelysningen dog over, vist nok fra og med
ombygningen i 1842. Det skete i form af såkaldte arganske
lamper, som var specialdesignede olielamper med glasrør
omkring som havde den vigtige dobbelteffekt, at de forbedrede både lufttilførslen og lysstyrken. De arganske lamper
lyste både i sal (lysekrone), på scene, prosceniet og i sidekulisserne. På loftet oven over Hofteatret ser man stadig
spor af hullerne, hvorigennem lysekronerne blev fæstnet.
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Lyset i …
I efteråret 2013 opførte Odin Teatret deres lille kammerspil, Memoria, i Hofteatret. Memoria markerede 70-året for
jødernes flugt fra Danmark til Sverige i oktober 1943, og
var en smuk dramatisk genkaldelse af et historisk sammenbrud i civilsamfundets udvikling, af et civilisatorisk skisma
uden lige: noget, der aldrig må glemmes og som alligevel
skal gemmes bort i mørke for at livet kan lyse op og gå
videre.
Memoria blev spillet af Else Marie Laukvik og Frans
Winther i en meget neddæmpet belysning – som var det et
enkelt stearinlys – og med ryggen til Hofteatrets mørklagte
sal, mens publikum sad på scenen vendt ud mod salen. En
del af spillet foregik i absolut mørke. Og da forstod man
pludselig også, hvordan Hofteatret måtte have taget sig ud i
de første årtier før olielamper og elektrisk lys.
Da Hofteatret genåbnede i 1922 med Teatermuseets indtog
i bygningen, var noget af det første der skete, at der blev
indsat vinduer i væggen mellem ridebanegangen og salen,
således at dagslyset kunne trænge ind i den ellers mørklagte teatersal. Bag det lå et ønske om at bruge sal og scene til
udstillingsvirksomhed frem for teatervirksomhed. Straks
i årene derefter øgede man brugsmulighederne både for
scene- og museumsvirksomhed, da man fik brandmyndighedernes tilladelse til at indlægge den trods alt ret nye
teknologi: det elektriske lys.
I de følgende årtier løb teknologien så at sige fra Hofteatrets installationer. Men da Hofteatret fra og med især
1980’erne på ny blev anvendt som scenerum for teater, koncerter og siden også tv-shows, blev de eksisterende elektriske belysningsforhold opgraderet i nødvendigt omfang
med nogenlunde tidssvarende scenebelysning, opbygning
af en permanent rig under det historiske sceneloft til ad
hoc-opsætning af projektører osv.
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Lyden på teatret
Skuespillet på scenen skabes af skuespillerne og deres
påklædning, deres gestik, mimik, diktion og bevægelsesmønstre – alt det der igangsættes af instruktøren, kostumetegneren, scenografen og koreografen. Men lige så vigtige
er lydkulisserne.
Lydkulisserne skabes af maskiner, instrumenter og forskellige afspilningsmedier og teknologi. Tilbage i 1700- og
1800-tallet byggede man lydmaskiner, hvor man ved fysisk
kraft fik maskinerne til på forbløffende vis at imitere elementære naturlyde som torden, regn og vind.
Tordenmaskinen er kendt i to versioner. Som en aflang og
bevægelig trækasse fyldt med sten ophængt over scenen,
så både lyden i sig selv og hvorfra den kommer virkelig
skaber bulder og brag og en ret uhyggelig stemning af
uvejr. Den findes den dag i dag i brug på Drottningholm
Slottsteater uden for Stockholm. Eller som en simpel tynd
jernplade, frit ophængt i et stativ, som rystes og derved
fremkalder bulder.
Regnmaskinen er en drejbar tromle i skind fyldt med tørrede ærter, som skaber lyden af regn eller småsten, der slår
op mod stranden. Vindmaskinen er også en drejbar tromle
af træ med et stykke lærred omkring, som kan lyde som alt
fra susen til storm. Vindmaskinen i Hofteatret stammer fra
Folketeatret, som brugte den fra og med åbningen i 1857
og helt frem til 1988.
Op gennem 1900-tallet og især siden 1960’erne har den
kunstneriske og teknologiske udvikling etape for etape
medført, at de audiovisuelle virkemidler – lyd, billede og
lys – er blevet mange flere og mere selvstændige og medspillende – digitale – elementer i teatret.
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Suffløren – den skjulte lyd fra scenen
Sufflør er afledt af fransk ‘souffleur’:
én, der hvisker – nemlig skuespillerne
deres replikker i ørene, når de ikke
kan huske dem. Suffløren skal have
indgående kendskab ikke bare til
forestillingens tekst, men til hele dens
sceniske forløb, foruden fornemmelse
for skuespillernes indstuderede såvel
som improviserede pauser.
Sufflørens rolle er ændret drastisk
gennem tiden. I 1700- og 1800-tallet skiftede teatrene typisk mellem
forskellige forestillinger fra dag til
dag. Det gjorde skuespillerene meget
afhængige af suffløren. Samtidig var
skuespillerne typisk ret stationært
‘opstillede’ i en halvcirkel foran på
scenen. Derfor var suffløren placeret
centralt i scenegulvet, lige midt for
dækket af en kasse, så sufflør og skuespillere kunne se og høre hinanden.
Hen i anden halvdel af 1800-tallet skete der noget. Den praktisk nødvendige
konvention om rampespil blev brudt
for at skabe et mere realistisk spil.
Skuespillerne begyndte at bevæge sig
mere naturligt og motiveret rundt på
hele scenen, uden om de møbler, der
nu blev flyttet ind fra siderne og stillet
op som var det en rigtig stue osv. – og
altså længere væk fra sufflørkassen.
Op gennem de seneste årtier er suffløren forsvundet fra scenen. Enten
er hun blevet synlig, placeret på første

række, som en vi kan se og høre udføre sin rolle i teatrets illusionsskabende
virkelighed. Eller også er suffløren
omvendt sparet væk. Også på Hofteatret forsvandt sufflørkassen fra
scenen, nemlig ned under den, da der
i 2009 blev lagt nyt skånegulv oven på
det originale scenegulv.
Sufflørens rolle og betydning for det
kunstneriske resultat er dokumenteret i den danske videokunstner Julie
Born Schwartzs The invisible voice,
som vises i en af Hofteatrets nicher
på balkonen. The invisible voice er
en kunstnerisk bearbejdet billedeog lydcollage over de materielle og
immaterielle, de fysiske og psykologiske, de menneskelige og kunstneriske
aspekter i og omkring suffløren og
sufflørens rolle i teatret. Billedinteriørerne er i tæt samspil med de historier
og tanker, som en håndfuld danske
‘prompters’ har givet fra sig til Julie
Born Schwartz og understøttes af
komponisten Louise Alenius’ musik.
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Lyden af teatret
Lyden af teatret, teatrets sound track, var indtil slutningen
af 1800-tallet bundet til det spil fra scenen, der svandt bort
i mørke og tavshed aften efter aften. Siden da har lyden af
teatret været båret af den teknologiske udvikling fase efter
fase. Hver enkelt fase er repræsenteret og dokumenteret i Hofteatrets samlinger og udstillinger.
De tidligst bevarede danske lydoptagelser fra teatret er generalkonsul
Gottfried Rubens’ fra 1890’ernes
København. Han var ikke bare en
teknikglad amatør, men generalagent i hele Skandinavien for Thomas A.
Edisons fonograf. Fonografen var lydteknologiens første
store syvmileskridt ind i fremtiden. Fonografen var både
en optage- og afspilningsenhed. Det skete via en stift –
præcis som med efterfølgeren grammofonen – på valser lavet af voks. Teatermuseet i Hofteatret har en større samling
voksvalser med optagelser især fra de mange københavnske privatteatre, som for alvor kom i vækst fra og med de
sidste årtier af 1800-tallet.
I løbet af 1920’erne slog den nye og moderne grammofon
igennem. Den var mere praktisk til afspilning og
nåede hurtigt ud til flere brugere. Teaterverdenen var hurtig til at udnytte den nye teknologi,
både via optagelser af spillet fra scenen med publikum i salen, og ikke mindst via studieoptagelser af
monologer og kendte dialogscener fra de store klassikere, foruden operetter og viser og sketches fra de
nye revyer. På Hofteatret findes bl.a. en stor samling
78”-plader fra Scala-Teatret i 1920’erne og 1930’erne,
og med kendte skuespillere fra især Det Kongelige
Teater op gennem de følgende årtier.
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Lyden af …
Siden fulgte spolebåndoptageren, den moderne LP-plade,
kasettebåndoptageren, cd'en og dvd'en, der alle som én
muliggjorde, at den enkelte bruger kunne optage på egen
maskine. Og med den nye digitale teknologi kan alle lydoptagelser fra de tidligere medier overspilles, remedieres, til
digitalt format. Det rummer helt nye muligheder både for
arkivering og for formidling, og for samspillet herimellem.
I de senere år har Teatermuseet i Hofteatret fået produceret
en række forskellige digitale lyd- og billedtableauer, specielt
designet til Teatermuseet og til Hofteatrets historie og
akustisk enestående interiører. Bl.a. har samarbejdet med
komponist og producer Hans Sydow ført til lydtableauet
Struensees sidste dans og 10 lydtableauer til Holberg – til
tiden, alle baseret på lyd- og billedmateriale fra arkiverne,
med grafisk design af Christina Ann Sydow. På den måde
skabes nye musikalske og lydlige udtryk for den teaterhistorie og -kultur, som ellers oftest har været formidlet tavst
gennem tekst og billeder, og som har sin helt egen historie
i Hofteatret.
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Teatret på plakaten
En af Teatermuseet i Hofteatrets
største enkeltsamlinger er samlingen
af teaterplakater. Nogle af de ældste
plakater er fra Hofteatret selv, fra
de perioder, hvor Hofteatret – med
kongens finansiering – satte teater- og
operaforestillinger op.
Teaterplakater er den vel mest velbevarede kilde, vi har til at forstå og
fortolke teatrets historiske udvikling
fra 1700-tallet og frem. Det kunne
også have været teatertegninger, men
de vinder først for alvor udbredelse
med avisernes revolutionering af kulturformidlingen i overgangen mellem
1800- og 1900-tallet.
Teaterplakater har altid haft den
primære funktion at informere og
reklamere i ét og samme greb. Men
plakatens design og æstetik er ændret
og dens funktion som PR-medie for
andet end lige den forestilling, den
reklamerer for, har ændret sig op
gennem tiden i takt med den teknologiske udvikling og alt efter, hvem
brugerne var.
De ældste teaterplakater stammer
fra det første offentligt tilgængelige,
professionelle teaterhus i Danmark:
Lille Grønnegade Teatret, der åbnede i 1722 og som noget hidtil uhørt
spillede på dansk – franske Molière og
danske Holberg. Plakater fra den tid

er rene tekstsider, der anonymiserede
hvem dramatikere og skuespillere var,
for at fremhæve at forestillingerne –
og det var det nye! – spilles på dansk
og at billetpriserne var overkommelige for dem, som ‘finde Behag udi at
bivaane denne Comedie’.
De rene tekstplakater fortsatte et godt
stykke ind i 1800-tallet. Men sideløbende forandredes offentligheden
omkring teatrene og det samme gjorde teknologien. Med opfindelsen sidst
i 1700-tallet af litografiet (stentryk),
og især med videreudviklingen fra
midten af 1800-tallet, af den litografiske teknik udvidedes mulighederne
for plakatens funktion, æstetik og design. Plakaterne havde nu både tekst
og billede. Teksten fortalte om, hvem
dramatiker, instruktør og skuespillere
var. Billedet gengav ofte en central
scene med de centrale skuespillere på
scenen.

Op gennem 1900-tallet fortsattes
udviklingen af trykketeknologien
og af plakaternes æstetik. Plakaterne
individualiseredes i stigende grad
efter teater og forestilling (som i
øvrigt også sceneografien gør det). Og
i stigende grad blev plakaterne udført
af billedkunstnere tæt på teatret, fx
Helge Refn, som var teatermaler,
kostume- og scenografitegner. Men
også billedkunstnere og plakattegnere
længere væk fra teatrets verden kom
i spil. I de seneste årtier har udviklingen af markedsføringen af teatret
sammen med udviklingen af den digitale og fotografiske teknologi sat deres
tydelige præg på teaterplakaterne.
I dag er teaterplakater stadig præget af
de vigtigste brugeroplysninger om tid
og sted, men de kan i stigende grad
henvise til links på teatrenes hjemmeside. Det giver samtidig plads til at det
rent visuelle design tager over. I visse
tilfælde, som fx Teatret Republique,
så radikalt, at designet stiliseres og
standardiseres på tværs af de enkelte
forestillinger og bliver et brand i sig
selv, der vinder designpriser og bruges
i boligindretning. Sat på spidsen: man
kender plakaten, men ikke hverken
teatret eller forestillingen.
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Rollen indfanget i gips
Teatret som her-og-nu-kunstart lever ofte stærkest videre
gennem medier eller andre kunstarter og -udtryk. Skuespilleren i rollen, hvis gestik og mimik kan vises som
levende billeder på tv og video. Den kan også indfanges og
fikseres i ord, i tegning eller i gips, porcelæn og bronze –
og på den måde paradoksalt gives liv for eftertiden.
Er der en, der har gjort det i dansk teaterhistorie, er det
billedhuggeren Axel Locher (1879-1941). Formentlig
inspireret af studier i Paris vakte Locher stor opsigt, da han
udstillede sine første 30 cm små teaterstatuetter i 1917. Locher skabte efterhånden
et helt galleri af sin tids kendte kongelige
skuespillere – som Olaf Poulsen, Johannes Poulsen, Holger Gabrielsen og
Henrik Malberg – i klassiske roller i
store forestillinger af de mest kendte dramatikere som Holberg og
Shakespeare. I modsætning til
de mange buster og skulpturer, der ofte er hyldestportrætter af store skuespillerpersonligheder, er Lochers statuetter
fikserede levendegørelser af
skuespilleren i rollen in action.
Teatermuseet i Hofteatret har
en omfattende samling af
Lochers teater-statuetter.
De er fyldte med liv – og de
fylder hinanden med liv.
I foråret 2017 blev Lochers
statuetter restaureret og konserveret i anledning af, at de skulle
udstationeres på Skagens Museer
som led i en særudstilling.
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Mennesket og masken
– det malede portræt
Skuespillere har især siden 1800-tallet måttet leve og
optræde med at være kendte personligheder, kendisser.
Tilbage i 1700- og 1800-tallet, før dagsaviser og ugeblade
skabte en revolution i det offentlighedsbillede, som kendte
personligheder som skuespillere siden er blevet sat ind i,
var portrætmaleriet det primære medie.
Op gennem 1900-tallet ændrede offentlighedskulturen
omkring de kendte scenekunstnere sig radikalt, i og med
at medierne udviklede sig og blev massemedier. Hvor
maleriet i 1700- og 1800-tallet var det eksklusive medie
for portrættering af scenekunstnere, der tog nu fotografiet,
tegneren, aviserne og ugebladene i stigende grad over.
Men portrætmaleriet var dog stadig en anerkendt og ophøjet genre, og Teatermuseet i Hofteatret har også en række
portrætmalerier af 1900-tallets og 2000-tallets scenekunstnere. Fokus er stadig på scenekunstnerne, der optræder i
berømte roller. Fx Osvald Helmuth (1894-1966), her portrætteret af August Tørsleff, i titelrollen i Ludvig Holbergs
komedie Jeppe på Bjerget. Helmuth er her iført det originale Jeppe-kostume som blev brugt første gang i slutningen af
1700-tallet og sidste gang af ham selv i 1954!
Fra og med 1800-tallet ser man også flere og flere portrætmalerier af scenekunstnere som privatpersoner i
private rammer, – i stil med nutidens billedreportager à
la ‘hjemme hos’ i ugebladene. To af de nyeste portrætter
i samlingen af privatpersonen bag skuespilleren, er af de
to kvindelige hovedrolleindehavere fra tv-serien Matador.
Nemlig Mitch Waites portræt fra 2012 af Malene Schwartz
og operasanger, scenograf, instruktør og portrætmaler
Mikael Melbyes portræt fra 2002 af den moderne diva,
skuespilleren Ghita Nørby.
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Teater til stregen
Teaterkunst og tegnekunst har gennem generationer været tæt forbundne – selv om det er et paradoks. For
teater lever på scenen i nu’et, og man
skulle tro at film og fotografier var de
medier, der bedst fanger det ’nu’. Men
det er ofte tegnerne, der bedst indfanger eller sammentrækker dramaet i ét
nu, i én bevægelse, én karakter eller
én scene.
Ikke to tegnere har samme streg eller
ser det samme ved den samme forestilling. Nogle kunne med få streger
tegne en hel karakter, en hel rolle og
en hel forestilling op. Andre udførte
fuldfærdige tegninger af de enkelte
roller, helt ude af sammenhæng med
den forestilling, de var placeret i. Andre igen udførte en række skitser eller
collager af roller og scener, hvoraf så
måske kun et uddrag igen blev trykt i
avisen.
Teatertegningen har haft en vigtig
position i kulturlivet op gennem hele
1900-tallet, især i og med teateranmeldelsens storhedstid, nemlig fra
1950’erne og frem til 2000-tallet.
Mange teatertegnere og -anmeldere
var aktive gennem mange årtier, blev
kendte personligheder i kulturlivet og
en slags ‘institutioner’ på de enkelte
aviser. En del blev glemt i eftertiden
eller husket for andre ting.

Teatertegningen havde som avisen
’døgnets rytme’ i blodet; den blev trykt
sammen med en anmeldelse og siden
smidt væk. I dag er teatertegneren en
uddøende race og teatertegningen
sjældent forekommende i aviserne.
Teatertegningerne udgør heldigvis
en af de vigtigste og mest repræsentative samlinger i Teatermuseet i
Hofteatret. Fra Rasmus Christiansen
(1863-1940), der regnes som den
første egentlige teatertegner, over bl.a.
Valdemar Møller (1885-1947), Hans
Bendix (1898-1984) og Erik Werner
(1930-2011), og frem til stadigt udøvende tegnere som Kurt Westergaard
og Claus Seidel.
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Mere end bare buster
En af Teatermuseet i Hofteatrets mange gamle samlinger er buster
af danske skuespillere, primært fra Det Kongelige Teater, og primært fra midten af 1800-tallet til hen over midten af 1900-tallet.
Busterne er i gips eller bronzeret gips. Bustesamlingen
repræsenterer et lille stykke udviklingshistorie inden for
dansk billedhuggerkunst. Blandt de bronzerede gipsbuster
ses blandt andre Vilhelm Bissens buste af Johanne Luise
Heiberg og Bertel Thorvaldsens buste af Adam Oehlenschläger. De bronzerede buster af kongelige skuespillere på billedet her ved siden af var i en periode iklædt hatte
fra et helt andet og nyere hjørne af dansk teaterkultur,
nemlig hatte anvendt i London Toast Theatres forestillinger, som ikke mindst er kendt for deres årlige Crazy Christmas Cabaret i Glassalen i Tivoli.
Bustesamlingen repræsenterer et stort og væsentligt kapitel af
dansk teaterkunst. Busterne afbilleder skuespillere, som blev store og
kendte gennem deres roller primært på Det Kongelige Teater. Og det
i årtier, hvor aviser, ugeblade, radio, film og siden tv voksede frem og
skabte en helt ny kulturel offentlighed, hvor netop skuespillerne i mange
årtier for alvor indtog de helt centrale roller i offentligheden som nok
kunstnere, men også kendisser – som fx Olaf Poulsen, Poul Reumert,
Clara Pontoppidan, Ebbe Rode, Ingeborg Brahms, Osvald Helmuth,
Bodil Kjer og Karin Nellemose.
Karin Nellemose var fra midten af 1920’erne
tilknyttet Det Kongelige Teater i omkring 60
år. Men side om side med det havde hun
bærende roller i dansk film og tv-dramas første banebrydende år, fx i Leif
Panduros Ka’ De li østers? fra 1967. Sit
helt store folkelige gennembrud fik
Nellemose vel først i slutningen af
1970’erne som Misse Møhge i Matador – hende, der i en noget sen
alder stadig ‘dragede mandfolkene’.

104

Scenografen sat i scene
– kostumer og scenemodeller
Som et led i Hofteatrets 250 års jubilæum i 2017 vistes udstillingen Fragmenter af scenografen og kunstneren
Lars Juhl. Udstillingens grundmaterialer er også nogle af teatrets væsentligste grundmaterialer: scenemodeller
og kostumer.
Kostumer er en væsentlig del af
teatrets verden – og af Teatermuseet i Hofteatrets samlinger. Tilbage i
1700-tallet var der ikke nødvendigvis
overensstemmelse mellem kostume
og rolle. Det ændrede sig i 1800-tallet, hvor kostumerne blev en mere
integreret del af det samlede scenebillede. Gennem især de seneste årtier
har forståelsen af scenografien som
mere end blot teaterdekoration og af
kostumets æstetik og funktion ændret
sig radikalt. Kostumer er i dag et vidt
og bredt begreb, men dog stadig et
bærende materiale og afgørende virkemiddel i scenografien, i oplevelsen
af forestillingen.
Med Fragmenter førte Lars Juhl ikke
blot sit omfattende livsværk, sine
kostumer og scenemodeller, ind i
Hofteatrets interiører, men fornyede
deres betydning ved at foretage en
kunstnerisk viderebearbejdning af
materialernes fysiske og visuelle kraft.
Ud af tegningerne og de oprindeligt
tredimensionelle arbejdsmodeller til

brug for teatrenes skræddere, snedkere og teknikere voksede en række
todimensionelle collager og installationer af stor visuel skønhed.
Fragmenter understregede, at Lars
Juhl på afgørende vis har været med
til at flytte begrebet teaterdekoration
til en moderne scenografi. Ydermere anskueliggjorde udstillingen
scenografens – og teatrets – relation
til andre kunstneriske udtryk. Men
ikke blot det. Udstillingen blev et helt
sindbillede på, hvordan den flygtige
teaterkunsts levende og forgængelige
materiale kan bringes til at spille sammen med et museums historiske og
bevarende rammer. Med Fragmenter
blev Hofteatret iscenesat, selv om intet
faktisk skuespil fandt sted.

106

Et moderne museum i det gamle Hofteater
Teatermuseet i Hofteatret er i bund og
grund et museum. Det alt overstrålende mål er at bringe oplevelsen af
såvel Teatermuseet som Hofteatret ind
i vores tid og verdensforståelse – og
give den aktuel relevans og historisk
perspektiv.
Mange opfatter såvel teatret som
museet som en lukket og eksklusiv
verden, man ikke har adgang til eller
ikke ønsker at beskæftige sig med. Det
er en mærkværdig situation. Teatret er
den måske flygtigste af alle kunstarter:
ikke to opførelser af samme forestilling er helt ens. Museet er den måske
mest kulturbevarende af alle kulturinstitutioner. Teatret er her-og-nu,
museet er historisk distance. Teatret
taler til sanserne, museet til fornuften.
– Eller sådan plejede man at sige.
Teatret er en levende kunstart, der
som andre kunstarter oftest kun
kan vises i dets afledte former på et
museum. Alt det immaterielle ved
spillet fra scenen – før, under og efter
– kan ofte kun repræsenteres ved de
materielle ting, som spillet er baseret
på, indeholder, medfører eller efterlader. Men alle disse materialer er fyldt
med fortællinger, immateriel værdi og
historisk atmosfære.
Siden Teatermuseet i Hofteatret blev
reorganiseret i 2012 har vi forsøgt
at gøre det på denne måde, når det

gælder udstillinger og formidling om
teatret:
I de første år 2012-14 var fokus på at
åbne og forny det felt, som teatret som
kunstart og som historisk og kulturelt
udtryk set ud fra et museumsfagligt
synspunkt dækker over. Det gælder
emner, indhold, genstandsformidling
og samlede formidlingsgreb. Men
det gælder også i forhold til geografisk udbredelse, både på nationalt og
internationalt plan.
Siden 2014 har Teatermuseet arbejdet
med tre udstillingsformater:
Nutiden i historien – historien i
nutiden: Ofte mindre, anlednings- og
aktualitetsbestemte frontudstillinger,
så vidt muligt med ekstra vægt på
formidling til undervisning etc., gerne
i samarbejde med eksterne aktører og
institutioner. Samtiden i teatret – teatret i samtiden i 2014 var et samarbejde med Mungo Park Kolding og Aalborg Teater med anledningsbestemt
udgangspunkt i de to teatres aktuelle
forestilling Yahya Hassans Digte.
Temaudstillinger: Mindre eller større
udstillinger med et gennemgående
tema, som kan være personbundet og
historisk eller institutionelt afgrænset.
Odin Teatret: teatret i verden – verden i teatret i 2012 og London Toast
Theatre – an English phenomenon in

Danish Theatre i 2014 gav indblik i to
af de ældste, stadig virkende teaterinstitutioner i Danmark og i deres
internationale inspirationskilder.
Nye kunstneriske bearbejdninger af
og til teatret: Kunstneriske tolkninger
af teatret – fx af teatrets interiører,
teatrets klassikere, teatertegninger
og teatertekster. Eller kunstneriske
tolkninger af det offentlige rums
iscenesættelser i form af musikalske
lydcollager og audiovisuelle installationer. Blandt flere andre bør to
fremhæves: komponisten og lydproducenten Hans Sydows lydcollager til
udstillingen Holberg til tiden i 2014 og
videokunstneren Julie Born Schwartz’
The invisible voice, en smuk videofilm
om suffløren, teatrets skjulte stemme.
Hver gang vi kan komme til det,
søger vi at tilknytte andre former
for formidlinger som bogudgivelser,
webtekster, gratis digitalt publicerede
undervisningsmaterialer, historier
på de sociale medier, workshops i
Hofteatret eller andre steder som fx
skoler, artikler i aviser og magasiner.
Sideløbende med den bestræbelse har
vi især i 2015 og 2016 haft fokus på
at udrede mulighederne for for første
gang i museets historie at præsentere
en gennemført formidling af fortællingen om Hofteatret som Hofteater
med relevans og aktualitet for et

nutidigt publikum – og hermed af
Hofteatret som historisk seværdighed
blandt de øvrige på Slotsholmen.
Gennem alt går en bestræbelse på at
modernisere vores brug af materialer
og kilder – og formidlingen af dem.
I hvert enkelt udstillings- og formidlingsprojekt trækker Teatermuseet i
Hofteatret i videst muligt omfang på
det særdeles righoldige materiale fra
egne arkiver og samlinger. I samspil
hermed søger vi i stigende grad at integrere nye eksterne kildetyper og nyt
genstandsmateriale. Traditionel teaterhistorisk forskning og formidling
forbindes med nye kultur- og mentalitetshistoriske perspektiver, ligesom
klassisk udstillingsæstetik forbindes
med moderne, både fysisk og digital
formidling gennem fornyet og forøget
interaktion mellem teatrets materielle
og immaterielle kulturarv.
Teatermuseet i Hofteatret søger med
stadig større styrke at fange pågående teateraktiviteter og de levende
teatermiljøer i flugten, så vi får både
fortid og nutid ind i huset i de enkelte
udstillinger og får vist sammenhængen mellem teaterkulturen og verden
udenfor, mellem det historiske og det
aktuelle teater og mellem Teatermuseet i Hofteatret og det samfundsliv, som omgiver institutionen – så
interessen for teatrets historiske og
aktuelle relevans styrkes.

Må Hofteatret bruges
– og til hvad?
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“Hofteatret er en perle og et ideelt sted at afholde
ekstraordinære og stemningsfulde arrangementer. Og
personalet i teatret sørger for alt: de er superprofessionelle i deres håndtering af samarbejdet både forud
for arrangementet og på dagen, hvor det hele løber af
stablen. ”
Line Pedersen, Dansk Sprognævn
“En magisk og personlig aften i Hofteatret. Buffeten var udsøgt og vi blev på alle måder forkælede.
Stemningen var helt speciel. Højtidelig, historisk og
samtidig hyggelig og fuld af summende snak og latter.
Personalet på Hofteatret gik fra starten ind med et
stort personligt engagement for at sikre en helt usædvanlige aften.”
Elsebeth Finnick, Réunion des NAC
“En dejlig solskinsdag i maj holdt jeg min runde
fødselsdag i Teatermuseets eventyrlige lokaler. Velkomstdrinken blev serveret på museets balkon med
sol og udsigt over København. Derefter myldrede vi
alle ind i teatersalens dunkle, stemningsfulde belysning, hvor museets personale havde dækket smukke
borde og stillet den valgte buffet frem. Der var magi
og historisk vingesus i luften. Jeg havde valgt at blive
underholdt under spisningen, hvilket stedet egner
sig formidabelt til. Aftenen endte igen på balkonen
med kaffe m.v. og sluttede af med, at vi alle stod og
så fyrværkeri fra Tivoli. Et arrangement, som jeg sent
vil glemme, og som jeg hele vejen igennem følte, var i
de bedste hænder hos museets kompetente og venlige
medarbejdere. Tak til alle for en enestående oplevelse.”
Lise Friis

Hofteatret er i bund og grund Teatermuseets vigtigste
museumsgenstand eller formidlingsobjekt – og et historisk teaterrum for moderne teater og alle andre former for
kunstneriske sceneaktiviteter.
Men Hofteatret har især de senere årtier – som andre museer og historiske bygninger – også været brugt til alt mulig andet: konferencer, tv-optagelser, modeshows, foredrag,
workshops for virksomheder, personalesammenkomster,
prisoverrækkelser, undervisning, foreningers årsmøder,
bogreceptioner mv., foruden private arrangementer som
bryllupper, guldbryllupper, konfirmationsselskaber, fødselsdagsselskaber og meget andet.
Altid gælder: Et arrangement foregår netop i hele Hofteatret og ikke bare i ét lokale, og arrangementerne og aktiviteterne er afstemt efter og tilpasset de historiske interiører,
som skaber en helt enestående ramme for begivenheden.
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Børn i alle aldre

Hofteatret er et mærkeligt og magisk sted at besøge og
at bevæge sig rundt i – ikke mindst for børn. Her kan de
gennem fortællinger og selvsyn komme i øjenhøjde med en
anden verden fra før morfar var barn.
Man kan standse op og stimle sammen for at høre spændende historier om prinsesser, konger og balletbørn.
Man kan sætte sig i salen i skoleferien og opleve moderne
børneteater spillet på gulvet lige foran én eller grine i fuld
alvor med ’fuld’ tryllekunstner og jonglør, der fortæller
grumme historier om ’dengang han var en lille pige’.
I 2017 introducerede vi en workshop for 8-12 årige om at
være barn i 1800-tallet, dengang H.C. Andersen bare var
en stor dreng og gik på balletskole i Hofteatret.
Først og sidst kan man færdes frit, endda i løb, rundt i
hele Hofteatret, prøve de gamle lydmaskiner, synge eller
optræde for hinanden på scenen – eller bare sidde stille og
mærke historiens vingesus i salen.

HISTORIEN OM EUROPA – FORTALT AF TEATRENE
DEN NORDISKE RUTE

112

Udstillingen Historien om Europa – fortalt af teatrene dækker
2500 års teaterhistorie, sådan som den har vist sig gennem
tiden overalt i Europa, hvor teatrene og samfundene omkring
dem har påvirket og reflekteret hinanden. Historien om Europa
– fortalt af teatrene er som du kan se bygget op i 9 sektioner
eller temaer, der afspejler det europæiske teaterlivs fælles
grundlag og fællestræk på tværs af lande og kulturer:
Det græske teater og dets påvirkning op gennem historien,
religionen og
samfundsforandringer
og den heraf
Hofteatret
er teatret,
det eneste
af sin slags i Danmark,
men ikke
følgende udvikling i teaterarkitekturen, æstetikkens og teknoi logiens
Norden.
Nordenafrummer
flereudviklingen
velbevarede
historiske
påvirkning
teaterkunsten,
af nationalteaterbygninger,
som dog
ofte er ret
skjulte teaterbygninger
staten og den nationale
selvforståelse
og hvordan
det er
reflekteret
i teatret.
med
begrænset
adgang for publikum.

Hofteatret i Norden

Udstillingen viser også, hvordan ikke mindst teaterkulturen
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SVENSKA TEATERN
DROTTNINGHOLMS
SLOTTSTEATER

FREDRIKSHALD
TEATER

GUSTAV III’S TEATER
PÅ GRIPSHOLM SLOTT
TEATRET PÅ
ULRIKSDALS SLOTT
“CONFIDENCEN”

HELSINGØR TEATER
YSTADS TEATER
ODDER TEATER
HOFTEATRET PÅ
CHRISTIANSBORG SLOT
RØNNE THEATER

i byen Halden blev åbnet i 1838, og er Norges eneste barokteater med skrå perspektivscene, ligesom fx her i Hofteatret
fra 1767 og på Rønne Theater, som er fra 1827 og hvor
man nu har genskabt de historiske kulisser.
De historiske teatre i Norden er få i forhold til de mange
historiske teatre, der ligger spredt ud over Europa, ofte også
lidt gemt af vejen for offentligheden.
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Hofteatret og Europa
teatret har påvirket udviklingen af de politiske magt- og
styreformer gennem tiden i retning af demokratiet. Udstillingen rummer også en sektion om brandens markante
påvirkning af en hel del af de historiske teaterbygninger af
træ rundt om i Europa og her på Hofteatret i København.
Endelig er sektionen om krigens påvirkning af teatret ikke
bare historisk relevant, men desværre mere aktuel end
nogensinde.

Hofteatret og de øvrige historiske teatre i Norden er med i
et stort europæisk netværk af historiske teatre, bundet sammen i European Route of Historic Theatres. Teatermuseet er
desuden en af de i alt seks teatermuseer fra lige så mange
lande, som sammen har kurateret og produceret rejseudstillingen The History of Europe – told by its Theatres.
The History of Europe – told by its Theatres er Teatermuseet
i Hofteatrets hidtil største og mest ambitiøse internationale
samarbejdsprojekt. Udstillingen dækkede 2500 års teaterhistorie, sådan som den har vist sig gennem tiden overalt
i Europa, hvor teatrene og samfundene omkring dem har
påvirket og stadig påvirker hinanden på tværs af lande og
kulturer: Religionen og teatret, samfundsforandringer og
den heraf følgende udvikling i teaterarkitekturen, foruden
æstetikkens og teknologiens påvirkning af teaterkunsten,
udviklingen af nationalstaten og den nationale selvforståelse og hvordan det er reflekteret i teatret.
Udstillingen viste også, hvordan teatret gennem tiden har
formået at bryde og krydse nationale grænser, og hvordan

I perioden 2015-2017 blev udstillingen vist i syv byer i
Europa: Warsawa, København, Wien, München, Ljubljana, Hanau og London, hvor udstillingen sluttede på det
anerkendte Victoria and Albert Museum. De syv udstillingssteder, der har vist udstillingen, indgår hver især i
en af mange ruter, der hænger sammen med hinanden i
The European Route of Historic
Theatres.
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Hofteatret på Slotsholmen
Selv om stadig flere forskellige besøger og oplever Hofteatret, er det for en større offentlighed stadig det hemmelige
teater på den skjulte del af Slotsholmen. Det er for så vidt
ikke så mærkeligt – af flere grunde.
Hofteatret ligger, hvor det har ligget siden 1767. Nemlig
omme bag ved Christianborg Slot, inde i buegangen ved
Christiansborg Ridebane. Christiansborg slots- og ridebaneanlæg var og er placeret på en lille ø, Slotsholmen, og
med det meste af bygningsryggen eller bagsiden vendt ud
mod den omkringliggende by.
Da Hofteatret blev bygget, var hele slots- og ridebaneanlægget designet til at tjene den enevældige konge, som
boede på slottet og sammen med sine folk skulle kunne
bevæge sig frit og uforstyrret inden for murene og mellem
boligen på slottet og teatret på ridebanen.
Gennem 250 år er der foregået ikke så lidt forskelligt i
Hofteatret, som bogen her har fortalt om. Men ligesom
Hofteatret indenfor er fyldt med nicher, der tidligere lå
gemt væk eller var fyldt med genstande og materialer, der
intet havde med de historiske interiører som sådan at gøre,
sådan er Hofteatret som bygning stadig en lidt skjult niche
i et stort bygningskompleks, Christiansborg Slotsanlæg.
Slotsholmens politiske institutioner har over de seneste
årtier ændret funktion og offentligt omdømme. Men Slotsholmen er stadig et politisk magtcentrum, som samfundet
beskytter med sikringsforanstaltninger, diskretion og en vis
form for tillukkethed omkring indgangs- og adgangsforhold.
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Hofteatret …
I de senere år er biltrafikken blevet udelukket fra at passere
de centrale dele af Slotsholmen i området tæt på Christiansborg Slot, og der er indført fysiske og digitale sikkerhedsbomme. Det har samtidig givet bedre plads til gående,
og det er turister primært, og cyklister. Og både de politiske og kulturelle institutioner på og omkring Slotsholmen
har taget del i den udvikling, som kræver bedre adgang,
større indsigt og bedre formidling af det, der sker mellem
og inden for murene.
Her i 2017 arbejder Teatermuseet i Hofteatret sammen
med naboinstitutionerne med at styrke formidlingen af
et helt unikt sted i Danmarkshistorien og i Danmark her
og nu: Slotsholmen er både et historisk memorial space
og et nutidigt public space, fyldt med kendte og glemte
fortællinger og uhørt relevans. Det gør vi i ikke mindst
i samarbejds- og markedsføringsprojektet Københavns
Kulturkvarter, som for alvor slår dørene op for initiativer
og aktiviteter fra og med efteråret 2017.
I løbet af 2017 tager Teatermuseet i Hofteatret desuden selv
fat på at vise publikum sammenhængen mellem Slotsholmen og Hofteatret. Bl.a. gennem et nyt billetsamarbejde
med Christiansborg Slot og med lanceringen af Det skjulte
Slotsholmen – en kulturel slentretur, som udelukkende foregår udendørs på Slotsholmen. Undervejs opholder vi os i
Rigsdagsgården, der dagligt passeres af 7.500 cyklister.
Dette var om Hofteatret udad til, som en del af Slotsholmen. Men det kræver andet og mere indad til, hvis
Hofteatret for alvor og i det daglige skal åbnes for et større
publikum. Og det, der skal til, starter allerede ved selve
publikumsindgangen til Teatermuseet i Hofteatret, den
store langtrappe i Ridebanen nr. 18, og fortsætter ind i de
historiske og atmosfærefyldte interiører.

“TMH er en helt central institution ‘med unikke
kvaliteter’, hvis ‘aktiviteter, oplevelser, viden og
funktioner’ samtidig ikke er ‘synlige’ i nærområdet
og for forbipasserende – til trods for, at institutionen er placeret lige midt i de passager og bevægelsesakser, analysen udpeger.”
Gehl-arkitekternes Byrumsanalyse af Slotsholmen
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Patina og forfald
– tingenes tilstand
Det er sjældent i dagens Danmark, at man har fri og
uhindret adgang til at besøge og opholde sig i bygninger
og interiører fra 1700-tallet. Men det har man i Hofteatret.
Især den store forsal og området omkring scenerummet
præges den dag i dag af de oprindelige interiører og farver
fra 1700-tallet, ligesom den store sal stadig er præget af den
restaurering og ændring i interiør og farver, der blev gennemført i 1842. Overalt er der spor af det liv, der har fyldt
Hofteatret til forskellige tider. Tidens tand har selvfølgelig
gnavet, men detaljerne er stadig tydelige, nu fyldt med
patina – det stille forfald i overfladen, der øger skønheden.
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Patina …
Det gælder fx de smukke inskriptioner og signaturer, der er
skrevet ind i forscenens vægge af skuespillere og andre. De
er jo ikke en del af de oprindelige interiører fra 1700-tallet,
men faktisk tilføjet graffiti fra 1800-tallet. Det ene med det
andet er det, der giver Hofteatret sin helt specielle historiske atmosfære. Men hvilken slags forfald skal beskyttes
og bevares for eftertiden og med hvilken begrundelse – og
hvilken slags skal ikke?
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Patina …
Hos Hofteatrets kolleger på Drottningholms Slottsteater,
der ligger uden for Stockholm og er lige så gammel som
Hofteatret, stod man for for nogle år siden med en lille og
speciel udfordring af denne slags. Slottsteatret var i sin tid
gennem en lukkeperiode af samme længde og tidsrum som
Hofteatret. Hofteatret var lukket 1881-1922, Slottsteatret
fra 1858 til 1921.
I forbindelse med en renovering og restaurering af Slottsteatrets gamle interiører besluttede man at bevare og
konservere et svalebo, den rede som et svalepar i sin tid

havde bygget inde i huset, fremfor at eliminere eller skjule
det. Jo ikke fordi svaleboet var af museal eller bygningshistorisk værdi, men fordi det var et originalt fysisk udsagn
om den lange lukkeperiode, hvor slottsteatret lå gemt og
glemt hen. Dermed tilføjede svaleboet en lille, men signifikant kulturhistorisk værdi til det kapitel i fortællingen om
bygningens historie, der handler om den mere end 70 år
lange lukkeperiode.
Den slags overvejelser har vi også i Hofteatret. Hvis man
skal restaurere og renovere Hofteatrets historiske interiører
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Patina …
af hensyn til eftertiden – hvad skal man så lægge vægt på,
hvilke arkitekturhistoriske forhold skal så styre valget, og
hvilke kulturhistoriske værdier skal gælde?
Et af de forhold man kan tage udgangspunkt i er, hvilke
funktioner og formål, Hofteatret har i dag og skal have
i fremtiden. Hofteatret bruges i 2017 til flere forskellige
museums-, arrangements- og formidlingsfaglige aktiviteter.
Nogle relaterer til Teatermuseet som museum, andre til
Hofteatret som (historisk) teater- og scenerum, og andre igen til huset som historisk seværdighed og kulturelt
mødested.
Et andet forhold er tingenes tilstand: at Hofteatrets ikkehistoriske interiører, installationer og faciliteter er forældede og nedslidte, til trods for den løbende vedligeholdelse.
Lokalerne – publikumstrappe, forsal, café, foyer, sal, scene,
bagscene, sidegange, balkoner og loger – er under fortsat
nedslidning som følge af de mange museumsgæster og
arrangementer og trænger til renovering. Tekniske installationer trænger til udskiftning og sikkerhedsforholdene til
opgradering.
Adgangsforhold og faciliteter for publikum – manglende
elevator og lift for dårligt gående, ét gammelt toilet til 180
personer, garderobe mv. – er for små, utidssvarende, fordyrende og nedslidte.
Enkelte større udbedringer er foretaget i de seneste årtier:
Gulve og bænke blev renoverede i 2004 og er pt. noget af
det mindst slidte i huset. Det samme gælder tæpper samt
bænke på 1. balkon, der blev renoveret i 2009. Derimod er
det interimistiske skånegulv, der også blev lagt på scenen i
2009, radikalt nedslidt.
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Patina …

Siden 2012 er der løbende blevet foretaget en række større
og mindre – og i antal stadig stigende – reparations- og
vedligeholdelsesarbejder i og af Hofteatrets interiører,
faciliteter og installationer. Det gælder fx regelmæssig
istandsættelse af den forscene, som blev bygget specielt til
Hofteatret af DR i forbindelse med transmissionerne af
Det nye Talkshow (2009-2011), årlig reparation og opmaling af det interimistiske skånegulv på scenen, løbende
reparationer af de gamle elektriske installationer – senest
i 2014 i form af en større udskiftning af samtlige batterier
i balkonlysene – og af gulvet i Hofteatrets forsal og foyer,
maling og istandsættelse af museets køkken- og kontorområde, udbedring af vindues- og dørpartier mod Ridebanen
i kontorer og sal.
Gennem de seneste år er der foretaget enkelte selvstændige
udbedringer af interiører og faciliteter uden om teatersalen. Trappen ved museets administrationsindgang har fået
lagt nyt linoleumsgulv og installeret digitale kortlæsere,
ligesom serverrummet har fået installeret ventilationssystem. I 2016 blev Hofteatrets facade og balkon istandsat.
Men inden for murene i Hofteatret trænges der til renovering, istandsættelse og restaurering, så det enestående
gamle hus kan følge med os ind i fremtiden.
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Hofteatret gennem tiden 1767-1922-2017
2017
2012
2010-2016
2009

2004

1998
1996-97
1989-91

1982
1970’erne

1937
1926
1922
1884
1881-1922
1871
1857

Hofteatrets 250 års jubilæum. Hvorunder bl.a. Frederik 7 og Grevinde Danners
loger istandsættes og genåbnes ved hjælp af fondsbevillinger.
Teatermuseet i Hofteatret reorganiseres og får for første gang i årtier nye vedtægter
og ny bestyrelse.
Løbende vedligeholdelse og udbedring af interiører.
Scenegulv: lille firkantet skånegulv forrest på scenen fjernes; de sortbejdsede scenebrædder dækkes helt af, nyt skånegulv efter donation af flygel. Balkon: nyt betræk
på bænke og loger males. Forscene: ny ikke-skrånende forscene etableret. De sceniske brugsmuligheder øges.
Forhusets og sideganges sortbejdsede gulve: skadeudbedring, afslibning og overfladebehandling. Vægge males op og caféområde indrettes. Salens gamle stole fjernes,
erstattes af kopier af Casino Teatrets bænke fra 1848. Nyt el-system installeres oven
på eksisterende.
Sprinkleranlæg forårsager omfattende vandskade på sceneloft (og –bagvægge);
totalrestaurering af 1857-sceneloft (museet lukket i længere periode).
Røgalarmer og sprinkleranlæg installeres (røgalarmer udskiftet januar 2016).
Loftet over Hofteatret totalrenoveres (museet lukket ultimo 1989 – marts 1991).
Salens loft føres tilbage til den svage rosa farvesætning fra 1842; balkonbrystninger
fra 1842 viste sig at være genbrug fra 1767-udsmykningen (et lille firkantet felt er
stadig blotlagt). Sceneloftet fra 1857 renset så det originale limfarvesætning fremstod i oprindelig skikkelse. Det såkaldte Heiberg-rum bagest på balkon renoveres.
Forsalen: vægge og paneler renoveret.
Sceneområdet restaureres: venstre garderobe føres tilbage til (at imitere) 1700-talsgarderobe (rødt silketapet nedtaget, originalt 1700-tals grønt støvtapet bagved
blotlægges). Forscenens bagvægge (der er bemalet med træer) såvel som bagscenens vægge blev beklædt med halve skånevægge, der siden og især for forscenens
vedkommende har fungeret som udstillingsvægge.
Centralvarme installeres.
Elektricitet installeres.
Teatermuseet åbnes i Hofteatret; for at få lys udskæres vinduer i teatersalen mod
ridebanen.
Det andet Christiansborg slot brænder – men Ridebanen skånes igen.
Hofteatret lukket som andre europæiske træteatre efter den store teaterbrand i Wien.
Gasbelysning installeres.
Sceneloftet med den orientalske inspiration males i anledning af maskerade afholdt
af Frederik 7 og Grevinde Danner.

1855-1856
1842-1855
1854-55
1851
1846
1845ff.

1842

1804-1830
1794
1773

1772
1767

Den skelsættende sæson, hvor Det Kongelige Teaters monopol brydes, og den banebrydende udvikling af teaterkunsten i moderne realistisk retning fødes.
Christian 8s italienske operatrup logerer på Hofteatret.
Publikumstrappe: efter Hansen Kocks plan anlægges den store lige adgangstrappe
i nr. 18 (frem for spindeltrappe i nr. 14) med inddragelse af plads fra staldene. Buegang: der etableres billetsalg direkte ud til buegang under den nye trappe.
Balkon: Frederik 7s store loge og Grevinde Danners sideloge midt bagest midtfor
indrettes; samtidig ændres trappeadgang til balkon. Forsal: halveres samtidig (til
kun at have et fag vinduer).
Et varmesystem installeres og vinterbrug muliggøres.
Et funktionelt scenemaskineri opbygges skridt for skridt (men ikke at ligne med et
avanceret teatermaskineri, hvor en total dekorationsforandring via kulisser og bagtæpper kan ske som i ét nu, sådan som det fx findes på Drottningholms Slottsteater,
på Gripsholm og nu også i mindre grad på Rønne Teater); et sceneskift krævede 22
mand og kunne næppe udføres med større præcision.
Hansen Kochs ombygning og totalfornyelse af interiører i tilskuerrum, sal, balkoner
og omkringliggende rum i Biedermeier- eller senempirestil. Balkon: den eksisterende loge til Christian 7 på publikums højreside suppleres af logen til Christian 8;
balkonernes oprindeligt tre bænkerækker reduceres til to og bageste række rykkes
7 cm tilbage. Belysning: Stor hvidlakeret og forgyldt lysekrone med 40 argandiske
lamper (olielamper med glasrør og forbedret lufttilførsel), som kunne hejses op og
ned gennem hul i loftet.
Det Kongelige Teater har elevskole på Hofteatret 1804-16; Balletskole med bl.a.
H.C. Andersen, Louise Rasmussen (Danner) og Johanne Luise Heiberg som elever;
syngeskole 1827.
Det første Christiansborg slot brænder – men Ridebanens fløje skånes.
Den franske Hoftrup rejser i april. Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv overtager scenen med to ugentlige forestillinger med danske skuespillere og italienske
operasangere. Operasangerne forlader Hofteatret i 1778, de kongelige skuespillere i
1786. Det Kongelige Teaters danseskole indtager Hofteatret.
Den berømte maskerade “for alle ni classer af Rangen”, hvorefter Strueense anholdes
og senere henrettes.
Christian 7s franske hofaktører flytter ind i Hofteatret og bliver til april 1773.
Arkitekten Jardin indretter på Christian 7s forlangende Hofteatret i Eigtveds
rustkammer i Ridebanens søndre fløj over staldene – på fem måneder (oktober
1766-februar 1767).

Peter Christensen Teilmann
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