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1  Generel information

1.1 Vision

Fælles vision for udstillings- og restaureringsprojektet:
Projektet er i sin helhed funderet på et tæt samspil mellem restaurering og udstilling.
Projektet skal etablere en sammenhængende oplevelse af bygningshistorie, teater- og kul-
turhistorie i ét greb, der samtidig kan rumme moderne formidlingsformer samt forbedrede 
publikumsforhold inden for de rammer som bevaringen og fredningen betinger.

Restaurerings- og udstillingsprojekterne gennemføres i tæt, tillidsfuldt og dialogbaseret  
samarbejde mellem projekternes parter.

   I loved the place. It was friend-
ly to the visitor: stepping onstage 
was moving, using the old sound 
machines for wind and rain was 
fascinating. Not a distant museum 
but a beautiful experience for the 
theatre lover.
 Anbefaling fra bruger  

på FaceBook

“

Tegning fra prøve på Hofteatret 
C.L. Petersen, 1848.
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1.2 Organisation

Det samlede projekt består af to projekter:
1.  Et restaureringsprojekt af bygningen, der skal gennemføre en restaurering og en delvis 

ombygning af Hofteatret. Se mere om restaureringsprojektet i bilag 1.
2.  Et udstillingsprojekt, der skal etablere en formidling af det enestående, historiske teater- 

og scenerum, en funktionsdygtig scene og en basisudstilling med 18 ikoniske værker.

Bygherre, udstillingsprojektet:   Projektleder, udstillingsprojektet:
Teatermuseet i Hofteatret   Direktør for Teatermuseet i Hofteatret,
Christiansborg Ridebane 18   Peter Christensen Teilmann
1218 København K   T: 61 67 70 81
   E: teilmann@teatermuseet.dk

Udstillingsprojektet er udbudt af Teatermuseet i Hofteatret. Sideløbende er et restaurerings-
projekt udbudt af Slots- og Kulturstyrelsen. Restaureringsprojektets opgave er at restaurere 
og delvist ombygge Hofteatret. De to projekter – udstillingsprojektet og restaureringsprojek-
tet – bliver koordineret i et tæt samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Teatermuseet 
i Hofteatret. Organisationsdiagrammet herunder viser de involveredes opgaver og ansvar i de 
to projekter.

STYREGRUPPE
Jesper Hermansen, SLKS (styregruppeformand)
Stig Bigaard, TMH
Peter Christensen Teilmann, THM
Tine Nygaard, Formidlingskonsulent
Cecilie Wallengren, Augustinus Fonden
Niels Friis, A.P. Møller Fonden
Ulla Lunn, A.P. Møller Fonden
Christine Wiberg-Lyng, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Annette Straagaard, SLKS

PROJEKTGRUPPE
Bjarne Bach, SLKS, Projektleder
Cecilie Wallengren, Augustinus Fonden
Ulla Lunn, A.P. Møller Fonden
Annette Straagaard, SLKS
Sidsel Tuxen, SLKS
Peter Christensen Teilmann, THM
Tine Nygaard, Formidlingskonsulent
Jan Olsen, Projektadminstrator

PROJEKTLEDER
for restaureringsprojektet
Bjarne Bach, SLKS

PROJEKTLEDER
for udstillingsprojektet
Peter Christensen Teilmann, TMH

RÅDGIVERE
Arkitekt, ingeniør, byggeleder,
konservator, SLKS driftsfolk m.fl.

RÅDGIVERE
Formidlingskonsulent, udstillings-
designer, TMH ansatte m.fl.
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1.3 Succeskriterier

Det overordnede succeskriterium er, at der med restaurerings- og udstillingsprojektet bliver 
skabt en sammenhængende oplevelse af bygnings-, kultur- og teaterhistorien i Teatermuseet 
i Hofteatret. 

Hofteatrets scene set fra logerne på 1. balkon.

Udstillingsprojektet er en succes, hvis de valgte formidlingsløsninger:
•  Sikrer at publikum 
  →  kan opleve det historiske teater- og scenerum og få indsigt i den  

kulturhistorie, Hofteatret rummer.

  →  kan opleve og fordybe sig i scenekunstens danske historie  
inden for rammerne af Hofteatret.

  →  kan opleve sceneaktiviteter samt aktuelle kunstneriske og kulturelle aktiviteter  
i Hofteatret.

•   Skaber sammenhæng mellem stedet, de personer der har brugt og besjælet stedet og de 
scenekunstværker, der er knyttet til stedet.

•  Udfordrer og arbejder kreativt med den plads, der er til rådighed i Hofteatret.

•  Forholder sig til kernefortællingen i Teatermuseet i Hofteatret.

•  Sikrer at Teatermuseet i Hofteatrets daglige drift er enkel. 

• Forstår og styrker Hofteatrets bevaringsværdier.
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1.4 Kernefortælling

Udsnit af berømmelsens trappe.

Hoffets hemmelige teater
I Christiansborg ridebaneanlæg er der gemt et teater. Det er kongerigets ældste teater og 
har ligget i magtens absolutte centrum, siden Christian 7 lod det bygge som et privat teater 
til sit hof i 1767. Her holdt Danmarks elite pause fra de officielle pligter med sansemættede 
maskeballer, Holbergs komedier, italiensk opera og Bournonvilles balletter i mere end 100 
år, før Teatermuseet flyttede ind i de bevægende teaterrum.

Hoffets hemmelige teater er stadig en pause. I pausen kan du liste ind bag kulisserne på  
Danmarks eneste barokscene. Opdage historiens intriger og magtkampe. Opleve scene-
kunsten. Fornemme de intime møder i teatrets mange loger. Optræde i det afdæmpede lys. 
Møde din skæbne. Eller blot nyde en kop kaffe på balkonen med udsigt til hovedstadens 
historiske tårne.
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1.5 Hofteatret og Teatermuseet

Teatermuseet i Hofteatret ligger på Christiansborg Ridebane lige bag Folketinget. Hofteatret 
blev opført under Enevælden for 250 år siden som hoffets private teater. Hofteatret er en 
fredet bygning. På Slotsholmen er Hofteatret omgivet af De Kongelige Stalde, Rigsarkivet, 
Thorvaldsens Museum, Krigsmuseet, Det Jødiske Museum, Det Kongelige Bibliotek, Høje-
steret, Statsministeriet, Finansministeriet og Slotskirken. 

Tegning af Hofteatret anno 1767. Udført af Christian Tom-Petersen som også har bygget modellen af 
det oprindelige Hofteater.

Teatermuseet i Hofteatret er et af Danmarks ældste, kontinuerligt virkende specialmuse-
er, der samtidigt ’bor’ i sin vigtigste formidlingsgenstand: Hofteatret selv. Teatermuseet i 
Hofteatret er reelt den eneste institution i Europa inden for teaterkulturen, der kombinerer 
teaterhistorisk museumsformidling med formidling af et hofteater med en levende scene og 
kulturelle aktiviteter af forskellig slags.

Hofteatret har bygningsmæssigt flere tider i sig. Det var Christian 7, der i 1767 åbnede det 
nyklassicistiske hofteater. Det var typisk for tiden og i stil med andre europæiske hofteatre 
holdt i perlehvidt, blåt og guld. I Hofteatret byggede man Danmarks eneste barokscene, ind-
rettet efter perspektivscenens principper. Teatret blev brugt til hoffets maskerader, forestil-
linger, koncerter og enkelte andre kunstneriske og kulturelle aktiviteter. 

I 25 år fra 1804 til 1830 holdt Det Kgl. Teaters elevskoler desuden til i Hofteatret. Blandt 
eleverne på balletskolen var H.C. Andersen, Johanne Luise Heiberg og Grevinde Danner.

I 1842 iværksatte den sidste enevældige konge i Danmark, Christian 8, en omfattende 
renovering og restaurering af Hofteatret, især af salen og tilskuerrummet. Derfor fremstår 
det i dag i plys, rødt og guld. Christian 8 var passioneret optaget af italiensk opera og brugte 
Hofteatret som operascene. 

I en sidste ombygning i 1855 blev en ny adgangstrappe tilføjet, ligesom også Frederik 7 og 
Grevinde Danner indrettede deres private loge bagerst i tilskuerrummet ved at lægge et eks-
tra dæk ind i en del af teaterets foyerrum.

Hofteatret blev lukket i 1881. I 40 år lå det hen og blev brugt som pulterkammer. I 1922 flyt-
tede det dengang 10 år gamle Teatermuseum ind. Teatermuseet i Hofteatret var født.

Teatermuseet i Hofteatret er blevet reorganiseret i 2012 med nye vedtægter og ny bestyrelse. 
Museets fokus er at åbne og forny formidlingen af scenekunstens felt ud fra et museums-
fagligt synspunkt. Den bærende strategiske ambition er at styrke det fremtidige grundlag for 
brug af Teatermuseet i Hofteatret som et moderne museum, en levende scene og et kulturelt 
mødested samt at styrke Hofteatret som historisk Hofteater og seværdighed på Slotsholmen. 
Læs mere om Teatermuseet i Hofteatrets historie i bilag 2.
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Hofteatrets sal set fra scenen.
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Teatermuseet i Hofteatret (TMH) 

Teatermuseet i Hofteatret er:
•  Museums- og udstillingssted med tilhørende formidlingsaktiviteter.  

Samlingen rummer genstande fra dansk scenekunsts historie i perioden fra  
1720 til i dag.

•  Aktivt scenerum for forestillinger, koncerter, performances mv. 
•  Kulturelt mødested med kulturelle aktiviteter og arrangementer afviklet både i sal 

og på scene og i husets øvrige publikumsområder: Forsal, foyer og café.

I det nye Teatermuseet i Hofteatret vil forholdene være forbedrede mht. plads,  
inventar og brugerfaciliteter (toiletforhold, garderobe, betjening, elevator mm.), 
men som udgangspunkt uændrede omkring bemanding, catering, antal besøgende 
og lokalebrug i øvrigt.

Publikumskapacitet
Uanset formål (udstillinger, scenearrangementer, selskaber mv.) vil den fremtidige 
kapacitet uændret være max 180 personer (200 inkl. personale).

Besøgstal
•  Antal besøgende i 2017: 19.713
•  Forventet antal besøgende i første åbningsår: 25-28.000.

Åbningstider
•  I dag: tirsdage-søndage kl. 12-16.  

Forventet fremtidig: tirsdage-søndage kl. 12-17.
•  Omvisninger, workshops, foredrag, gruppebesøg, arrangementer, forestillinger 

mv. afvikles som udgangspunkt før og efter normal åbningstid, dvs. kl. 9-12 og  
– primært – kl. 17-24. 

•  I det fremtidige Teatermuseet i Hofteatret er ambitionen at åbne for nye  
lærings- og oplevelsesbaserede formiddagsaktiviteter for skoler, gymnasier og 
ungdomsuddannelser kl. 9-12.

Målgrupper
•  Skoleelever og unge under uddannelse
•  Unge voksne
•  Aktive seniorer
•  Turister

Se mere om Teatermuseet i Hofteatrets målgrupper og aktiviteter i bilag 3

   Teatermuseet i Hofteatret 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.
 Sammendrag af Gehl-arkitekternes  

Byrumsanalyse af Slotsholmen 2016

“
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Udsnit af Hofteatrets bagscene fra udstilling om Christian 7 og Struensee.
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1.6  Projektets bærende figur:  
Stedet, Genstande og Kulturhistoriske 
fortællinger

Den vigtigste figur i udstillingsprojektet er en treklang mellem Stedet, Genstande og Kultur-
historiske fortællinger.

Hvert eneste formidlingselement i det fremtidige Teatermuseet i Hofteatret skal have overve-
jet denne treklang og i videst muligt omfang rumme eller forholde sig til alle tre. 

At genstande og kulturhistoriske fortællinger i Hofteatret kan optræde i deres rette kontekst 
er et af de helt store potentialer. På teatermuseer verden over er kostumer, plakater, scene-
modeller, billetter mm. udstillet i firkantede udstillingsrum langt fra det sted, de oprindeligt 
var en del af. I Hofteatret er det muligt at knytte historiske personer, scenekunstværker, rum 
og genstande tæt sammen. Samtidigt er det naturligvis også den største kreative udfordring, 
fordi rummene i Hofteatret ikke er bygget til udstillinger. 

Figuren kan illustreres på denne måde: 

Stedet
Dette er Hofteatret.

Hofteatret er museets vigtigste genstand.
Formidling af stedet er formidling af  
bygningens historie og bygningens  
kontekst.

Kulturhistoriske  
fortællinger
Dette er fortællingerne om 
det levende liv i Hofteatret, 
både før, nu og i fremtiden.

Hofteatret har altid været 
en levende scene, befolket 
og besjælet af kongelige, 
kunstnere og publikum. 

Hofteatrets scene 
skal fortsat bruges til 
forestillinger og formidling, 
og Hofteatret i sin helhed 
skal fortsat være et kulturelt 
mødested.

Genstande
Dette er teatermuseets 
samling.

Museets genstande skal 
indgå i den nye basisud-
stilling med 18 ikoniske 
scenekunstværker fra 
teaterhistorien.

Se genstandslister i 
bilag 7-9.
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1.7  Strategisk fokus på unge voksne

Teatermuseet i Hofteatret ønsker at bidrage til en fortsat udvikling af teaterkulturen i Dan-
mark. Derfor er der særligt fokus på unge voksne mellem 18 og 35 år i dette projekt. Mål-
gruppen er valgt som strategisk indsatsområde for at udvikle museets samlede brugerprofil.

Det er Teatermuseet i Hofteatrets erfaring, at unge voksne i første omgang besøger museet 
for at opleve ’live’ sceneaktiviteter. Aktiviteterne baner derefter vej til museets historiske 
indhold. Hofteatret har gennem de seneste år øget de kunstneriske og kulturelle aktiviteter i 
det historiske teaterrum, således at der nu er omkring 80 årlige arrangementer, hvoraf stadig 
flere rettes mod yngre voksne i form af readings, performances, egentlige forestillinger og 
andre former for teaterhistorisk relevant kunstnerisk og kulturel aktivitet.

Sprog
Alle besøgende er selvsagt velkomne i Teatermuseet i Hofteatret. Læs mere om museets 
øvrige målgrupper og aktiviteter i bilag 3. Af hensyn til museets mange internationale gæster 
skal formidlingsprojektet formidles på to sprog dansk og engelsk.

TEATERMUSEET I HOFTEATRET
T I R S D A G  -  T O R S D A G  1 1 - 1 5  •  L Ø R D A G  -  S Ø N D A G  1 3 - 1 6  •  U D S T I L L I N G E R  •  K U L T U R E L L E  A K T I V I T E T E R  •  C A F É  •  M U S E U M S S H O P

Plakat: Freja Rom
erdahl Kam

m
er

        Interpretations fotoudstilling
Artist talk, samtale med fotograferne kl. 16-17

Magical music in a magical room

Fri entré hele dagen/free entrance

Lang onsdag den13. juni 2018  
kl. 12-22

Rum DJ
med Minna Grooss 

fra kl. 18.30
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2  Opgaven i hovedtræk

Opgaven omfatter en totalentreprise af formidlingsarbejdet i Teatermuseet i Hofteatret inkl. 
programmering, projektering og levering af færdig udstilling og rumformidling. Formidlings-
opgaven består af 8 delopgaver, som fremgår af oversigten nedenfor. De anførte budgetter 
er vejledende. Det er om nødvendigt muligt at flytte midler fra en delopgave til en anden 
efter nærmere aftale.

 

1. sal balkongange og loger

Bagscene Scene Sal, gange Foyer Forsal Ankomst
  og loger

Se også bilag 10: Målfaste tegninger.

Delopgaver Opgave  
Totalleverandør

Fysisk
placering

Budgetramme  (i kr.)
excl. moms   inkl. moms

Projekt-
periode

Delopgave 1
Formidling af 
det historiske  
Hofteater
Se afsnit 3.4

Formidling af det
historiske hofteater  
med lyd og/eller lys.
Iscenesættelsen skal
formidle hofteatrets
bygnings- og
kulturhistorie.

Foyer
(historisk
garderobe),
sidegange,
loger, sal,
scenerum,
1700 tals
skuespiller-
garderobe
og
berømmel-
sens trappe

1.200.000 1.500.000

Delopgave 2
18 ikoniske  
værker fra
scenekunstens 
historie
Se afsnit 3.5

Design, produktion og
montering af 18
formidlingsstationer.
Hver station formidler 
ét ikonisk scenekunst-
værk fra den danske
teaterhistorie.

Balkon-
gange og
loger

1.440.000 1.800.000
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Delopgaver Opgave  
Totalleverandør

Fysisk
placering

Budgetramme (i kr.)
excl. moms   inkl. moms

Projekt-
periode

Delopgave 3
Lys og lyd i sal 
og scenerum
Se afsnit 3.6

Moderne fleksibel 
scenebelysning.
Funktionslys og -lyd i 
salen.
Flerfunktionel lyse-
krone.

Scenerum
Sal

1.760.000

320.000

2.200.000

400.000

Delopgave 4
Formidling af
Hofteatrets
bygningshistorie
Se afsnit 3.7

Design, produktion og
montering af formid-
ling, der aktiverer og
formidler model af
Hofteatret anno 1767.
(modellen er produ-
ceret)

Foyer
(historisk
garderobe)

400.000 500.000

Delopgave 5
Formidlings-
platform til
skiftende  
særudstillinger
Se afsnit 3.8

Etablering og mon-
tering af formidlings-
platform til formidling 
af skiftende særud-
stillinger.

Forsalen 640.000 800.000

Delopgave 6
Formidlingslys
Se afsnit 3.9

Design og etablering 
af formidlingslys i
Hofteatret, der under-
støtter de valgte
formidlingsløsninger

Hele
Hofteatret

800.000 1.000.000

Delopgave 7
Skiltning
Se afsnit 3.10

Design, produktion og
opsætning af skiltning

Hele
Hofteatret

240.000 300.000

Delopgave 8
Mobilt 
spil-selv-teater
Se afsnit 3.11

Design og produktion 
af mobilt spil-selv- 
teater for hele famili-
en over teaterstykket 
Den Politiske Kande-
støber

Anvendes 
på
scenen og
opbevares 
på
bag scenen

160.000 200.000

Fri delopgave
Denne delopga-
ve er optionel

Dette er muligheden 
for at den gode idé, 
som bygherre ikke 
selv har tænkt, også 
kan få plads

Fri  
placering

200.000 250.000

Samlet sum 7.160.000  8.950.000

Tegninger af Hofteatret er vedlagt som bilag 10.

Bilag 12 viser grænsefladerne mellem restaureringsprojektet og formidlingsprojektet.
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3   Krav til udstillingsprojektets  
løsninger

3.1 Hensyn til det samlede projekt

Den vigtigste målsætning med restaurerings- og udstillingsprojektet er, at der bliver skabt en 
sammenhængende oplevelse af bygnings-, kultur- og teaterhistorien i Teatermuseet i Hoftea-
tret. Derfor er der følgende overordnede krav til entreprenørs opgaveløsning:

•  Hofteatret bliver restaureret og delvist ombygget i løbet af projektperioden. Der ligger en 
restaureringsholdning bag arbejdet, der vil resultere i en nænsom og præcis restaurering 
af Hofteatrets forskellige rum i overensstemmelse med forskellige tidsepoker. Formidlin-
gens fysiske udtryk skal forholde sig til projektets restaureringsholdning og til program-
meringen af de planlagte ombygninger (se også 3.2). Et tæt samarbejde med projektets 
restaureringsarkitekt og med Slots- og Kulturstyrelsen er derfor en forudsætning for 
udformningen af formidlingen.

•  Teatermuseet i Hofteatret har formuleret en kernefortælling, som indholds- og stemnings-
mæssigt er styrende for både restaurerings- og udstillingsprojektet. Kernefortællingen 
skal være udgangspunktet for formidlingens udformning.

•  Udstillingsprojektets bærende treklang mellem Stedet, Genstande og Kulturhistoriske 
fortællinger er defineret med henblik på hele tiden at fastholde opmærksomheden på at 
skabe sammenhæng i oplevelsen af bygnings-, kultur- og teaterhistorie i Teatermuseet i 
Hofteatret. Treklangen er en bærende præmis i arbejdet med formidlingen i både restau-
rerings- og udstillingsprojektet.

•  Udstillingsprojektets løsninger skal have en kvalitet, så de er robuste og kan holde i en 
længere årrække.

Hofteatrets historiske forsal, der fungerer som reception, butik og flexområde.
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3.2  Restaureringsprojektets  
bærende værdier

Hofteatret er en fredet bygning. Det stiller særlige krav til de løsninger, som foreslås. Fred-
ningsmyndigheden skal også inddrages i og give tilsagn om an vendelse, omfang og metode af 
planlagte installationer. 

Som udgangspunkt kan der ikke bores, føres, fæstnes ting i de dele/områder, som er nævnt i 
de bærende bevaringsværdier, som er:

•  Alle spor af det barokke teater og Eigtveds rustkammer som fx paneler, skodder, vindues-
lysninger, dørfløje, tapet- og stofbeklædninger, prosceniedekoration osv.

•  De bevarede træk af Jardins oprindelige planløsning og indretning (1767)

•  Salen og scenen som teatrets største rum

•  Den intime og hemmelige oprindelige ankomst

•  Rokoko vindeltrapperne

•  Det skrå scenegulv

•  Planløsningens mange små rum, loger, skuespillergarderober, gange og kringelkroge.

•  Forsalens geometri og panelering samt ovnnichen

•  Berømmelsens trappe

Men det kan formentligt ikke praktisk lade sig gøre. Derfor skal totalentreprenørens løs-
ningsforslag/tilbud i stedet respektere og være underbygget af en holdning/strategi, som i 
videst muligt omfang styrker de bærende bevaringsværdier. Udarbejdelsen af løsninger skal 
tage sit udgangspunkt i stedet og i forståelsen af stedet. Det betyder, at løsninger skal have 
en begrundelse i stedet – fra det overordnede hovedgreb til detaljen.

De 2 projekter skal udvikles i samarbejde og i dette vil tålegrænser blive aftalt.

 

 Skuespillergrafitti på Hofteatrets procenium.

Farveafdækning.
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3.3 Formidlingskonceptet

Ambitionen i formidlingskonceptet er at forene de tre bærende fortællinger: Hofteatrets 
bygningshistorie, Hofteatrets kulturhistorie og dansk teaterhistorie i ét samlet formidlings-
greb, der i kombination med levende sceneaktiviteter vil få den fremtidige gæst i museet til 
at opleve stedets ånd, forstå og lade sig forføre af scenekunstens værker og sætte sine egne 
teateroplevelser i perspektiv. Formidlingskonceptet har tre hovedelementer:

1.  Det 250 år gamle Hofteater er Teatermuseets største og vigtigste genstand. Hofteatret 
er det eneste af sin art i Danmark og er som sådan en historisk seværdighed. Museet 
ønsker, at levendegørelse og aktivering af Hofteatrets autentiske og unikke interiører skal 
ske gennem audiovisuelle greb, kunstneriske installationer og med levende formidling i 
rummene. Den levende formidling er omvisninger, foredrag, workshops og sceneaktivite-
ter.

2.  Den historiske barokscene bliver restaureret og skal udstyres med moderne lys- og sce-
neteknik, så den kan fungere som scene i museets formidling. På scenen skal der kunne 
foregå teater, ballet og opera. Desuden skal der kunne foregå foredrag, filmfremvisnin-
ger, mindre koncerter, teater- og undervisningsworkshops.

3.  18 udvalgte scenekunstværker skal give en samlet fremstilling af dansk teaterhistorie og 
samtidigt formidle Hofteatrets begivenhedsrige kulturhistorie. De valgte scenekunstvær-
ker skal formidles gennem genstande, arkivalier, lyd- og filmoptagelser, scenemodeller 
mm. fra museets samlinger. Hvert af de 18 scenekunstværker skal udgøre en enhed i 
form af en installation eller en formidlingsstation i Hofteatret.

Scene fra Holbergs Erasmus Montanus, Aarhus Teater 2017.
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Delopgave 1

3.4  Formidling af det historiske hofteater

3.4.1 Vigtigste fortællinger

Bygningshistorisk bærer Hofteatret tre tider i sig: Perioden fra 1767 hvor teatret blev opført, 
perioden fra 1842 hvor teatret blev ombygget og endelig 1855 hvor teatret blev tilpasset.

Kulturhistorisk er Hofteatret historie ubrudt fra åbningen i 1767 til i dag og rummer et væld 
af kulturelle aktiviteter og fantastiske fortællinger om markante personligheder og scene-
kunstværker. Nogle af Hofteatrets signaturfortællinger er:

•  Maskeraden og maskespillet har lige siden Hofteatrets åbning i 1767 spillet en central men 
skiftende rolle i Hofteatrets udvikling. Med Chr. 7 og livlæge og Kabinetsminister (stats-
minister) Struensee var maskeballer i 1770’erne et fast tilbagevendende element i Hoffets 
brug af teatret som en platform for politisk og kulturel udvikling. Det var efter et sådant 
maskebal, at Struensee blev anholdt og siden henrettet. Siden da har maskeballet i flere 
omgange – bl.a. i 1810’erne, 1850’erne og 1970’erne – været den centrale aktivitet i både 
den kulturelle, politiske og økonomiske udvikling af og omkring Hofteatret.

•  I begyndelsen af 1800-tallet holdt Det Kgl. Teaters elevskoler til i Hofteatret. Nogle af 
eleverne var Johanne Luise Heiberg, Grevinde Danner og August Bournonville.

•  H.C. Andersen forsøgte sig som ganske ung på alle tre elevskoler. Han debuterede på Hof-
teatrets scene som trold i balletforestillingen Armida.

•  Christian 8 var passioneret optaget af opera og ombyggede i 1842 teatret, så det kunne 
fungere som operascene. Sangerne inviterede han fra Italien. De store følelser og dertil 
hørende gestik var helt nyt i en dansk sammenhæng og en kæmpe succes.

•  Frederik 7 og Grevinde Danner er et 
af de mest kontroversielle kongelige 
ægteskaber i dansk historie. Hofteatret 
var et privat og kulturelt fristed for dem, 
og det var ved deres mellemkomst, at 
Hans Wilhelm Lange, Michael Wiehe og 
Frederik Høedt skabte skandalesucces 
med moderne teater i 1855 i Hofteatret i 
stærk opposition til Det Kgl. Teater. Den 
såkaldte Hofteatersæson skabte i øvrigt 
det økonomiske grundlag for etablerin-
gen af Folketeatret.

•  Gennem de sidste årtier har Hofteatret 
igen i stigende grad været anvendt til 
kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der 
både omfatter åbne arrangementer for 
et almindeligt publikum samt arrange-
menter for Kongehuset og Folketinget.

Læs mere om Hofteatrets bygnings- og 
kulturhistorie i bilag 2.

Tegning af 1700-tals loge ved maskebal.
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3.4.2.  Der er følgende krav til formidlingen af det 
historiske hofteater:

Frederik 7 og Grevinde Danners loge.

•  Løsningen skal nemt kunne slukkes, når Hofteatret skal bruges til arrangementer og fore-
stillinger. Der foretrækkes derfor også en løsning, der har skjulte eller diskrete installatio-
ner.

•  De tekniske løsninger skal være simple at betjene og driftssikre.

•  Løsningen skal indordne sig fredningsbestemmelserne for Hofteatret.

•  Der skal i tidsplanen for udviklingen af formidlingen sættes tid af til dialog med restaure-
ringsprojektets arkitekt og bygherre.

•  Formidlingen skal både formidle Hofteatrets tre tider samt udvalgte fortællinger fra  
Hofteatrets kulturhistorie.

•  Museet ønsker, at formidlingen både skal understrege det sanselige og taktile histori-
ske interiør samt fortælle historierne om det, der er sket på teatrets scene og i teatrets 
garderobe, sal, loger og kringelkroge. Museet ønsker derfor ikke skærme i denne løsning. 
Audio visuelle greb som projektioner, lyd og lys kan indgå. Se eksempler på modstående 
side.

•  Teatermuseet i Hofteatret tager imod gæster fra mange lande. Om muligt foretrækker 
museet en løsning, der kommunikerer uden ord eller tekst, så alle kan opleve rummene 
uden at blive forhindret af sprogbarrierer eller af at skulle opfange ord i den samlede 
oplevelse.
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Delopgave 2

3.5 18 ikoniske værker

3.5.1  18 ikoniske værker udgør museets  
basisudstilling

De 18 ikoniske scenekunstværker er udvalgt, så de både fremhæver fortællingen om Hof-
teatret og udgør en substantiel introduktion til dansk teaters kunst- og kulturhistorie fra 
begyndelsen af 1700-tallet til i dag. Ved valget af de 18 ikoniske scenekunstværker er der 
lagt vægt på scenekunstværkernes formidlingspotentialer i forhold til nutidig aktualitet og 
relevans og i forhold til museets samlinger. De fleste af de 18 ikoniske værker er blevet spil-
let mange gange op igennem tiden. I udstillingen skal både historiske og nutidige versioner 
formidles.

De 18 valgte værker er forbundet med Hofteatrets historie. Mange af værkerne har været 
opført på Hofteatrets scene eller er forbundet med personer eller fortællinger, som knytter 
sig til Hofteatret. På den måde er værkerne naturligt relevante i konteksten.
De 18 ikoniske værker og deres mulige placering i Hofteatret er beskrevet i bilag 5 og 6.

3.5.2.  Der er følgende krav til formidlingen af de  
18 ikoniske værker:

•  De ikoniske værker skal formidle scenekunstens danske historie. Scenekunstværkernes 
historiske tid skal underbygges ved hjælp af placeringen i Hofteatret, som bygnings-
historisk rummer de samme historiske tider i sig. Desuden skal de ikoniske værker så vidt 
muligt knytte an til og dermed formidle Hofteatrets kulturhistorie.

•  Genstandene i de ikoniske værker skal udstilles på en måde, der bedst muligt drager for-
del af, at udstillingen er i et historisk teaterinteriør. Museet ønsker en løsning, der skaber 
sammenhæng mellem genstande, bygning og kulturhistorie. 

•  Løsningen af de 18 ikoniske værker skal bedst muligt udnytte den plads, der er på gange 
og i rum på balkonen.

•  De ikoniske værker skal kunne opleves af en besøgende uden teaterhistorisk viden, men 
det er meget vigtigt, at der i løsningen også er indarbejdet en mulighed for at identificere 
de udstillede genstande og fordybe sig i museets store viden om de udvalgte værker. Der 
kan indgå skærme i løsningen.

•  Løsningen skal placeres i gange og rum på balkonen, hvor der ikke er meget plads.  
Der skal tages hensyn til brandmyndighedernes krav.

•  Løsningen skal kunne være tændt, selvom der er forestillinger eller anden aktivitet i  
Hofteatret. Brug af lys og lyd skal derfor tilpasses dette krav.

•  Løsningen skal indordne sig fredningsbestemmelserne for Hofteatret.

•  Der skal i tidsplanen sættes tid af til dialog med restaureringsprojektets arkitekt og byg-
herre om den præcise placering af de 18 ikoniske værker.
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Delopgave 3

3.6 Lyd og lys i sal- og scenerum

3.6.1  Lyd og lys i sal- og scenerum
Sal og scenerum er Hofteatrets hjerte og derfor også et helt centralt sted at opleve for mu-
seets besøgende. 

Restaurering af sal og scenerum
Scenerummet er fra det oprindelige Hofteater og den eneste barokscene i Danmark. Den vil 
blive restaureret, så museets besøgende får en helhedoplevelse af, hvad en barokscene er.

Salen blev ombygget i 1842. Salen vil blive restaureret, så museets besøgende får en hel-
hedoplevelse af publikumssalen fra 1842.

Til restaureringen af sal og scenerum hører restaurering af logebænke, restaurering af 
scenegulv, etablering af en sænket forscene og orkesterhjørne samt montering af kulisser, 
kulissetræk, bag-, mellem- og fortæppe samt rampelys og sidelys. Rampe- og sidelys var de 
lyskilder, man brugte i barokken.

Se videre om barokteatret og Hofteatrets barokscene i bilag 4: Sal og scenerum.

Moderne lyd og lys i sal og scenerum
Udstillingsprojektet har ansvaret for at etablere lys og lyd, så sal og scene også kan bruges til 
moderne teaterforestillinger, foredrag og workshopaktiviteter. Opgaverne er: 

•  Etablering af scenebelysning

•  Etablering af funktionslys i salen

•  Etablering af funktionslyd i sal og scenerum

•  Retablering af historisk lysekrone i det eksisterende loftstræk. Lysekronen har en dobbelt 
funktion, fordi den også skal skjule en moderne projektor og evt. moderne lyskilder

Se mere om arbejdsfordelingen mellem restaureringsprojektet og udstillingsprojektet i  
bilag 12: Grænseflade.

3.6.2.  Der er følgende krav til lyd og lys i sal- og 
scenerum

•  Lys og lyd skal understøtte de aktiviteter, der vil komme til at foregå i Hofteatret: Scene-
kunst, foredrag, koncerter og workshops.

•  Funktionslyset i salen skal udgøres af en lysekrone, der placeres med ophæng i det oprin-
delige udtag i loftet. Lysekronens funktion er dobbelt. Den skal både bidrage til oplevelsen 
af salen som et historisk interiør fra 1842 og skjule moderne projektor og evt. scenebelys-
ning i den grad, som det er muligt.

•  Funktionslyset i salen skal kunne dæmpes.
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•  Scenebelysningen skal supplere den historiske scenebelysning (side- og rampelys), som er 
en del af restaureringsprojektet. Scenebelysningen skal understøtte moderne forestillinger, 
koncerter, workshops og foredrag.

•  Funktionslyden på scene og i sal skal sikre, at 180 mennesker kan høre, hvad der bliver 
sagt og sunget fra scenen.

•  Funktionslyden skal inkludere headsets/mikrofoner til 8 personer på scenen.

•  Lys og lyd skal kunne betjenes separat fra den historiske belysning på scenen.

•  Udviklingen af funktionslys, funktionslyd og scenebelysning skal ske i tæt samarbejde  
med Restaueringsprojektets arkitekter.

Frederik 7 ved studenterforestilling i 1850'erne. Tegning af Peter Klæstrup.  
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek, Kongernes Samling.

Hofteatrets scenegulv før pålæggelsen af skånegulv.
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Delopgave 4

3.7  Formidling af Hofteatrets  
bygningshistorie

3.7.1 Hofteatrets tre tider

Hofteatret er fra 1767. Siden er det blevet bygget om to gange, i 1842 og i 1855. Alle tre 
epoker er tydelige i dag og vil fortsat være det, når Hofteatret er blevet restaureret. Museet 
ønsker at give de besøgende overblik over Hofteatrets bygningshistorie med udgangspunkt i 
en model af Hofteatret, som det så ud, da det blev opført i 1767. Modellen er bygget.

3.7.2.  Der er følgende krav til formidlingen af  
Hofteatrets bygningshistorie:

•  Løsningen skal kunne være tændt, selvom der er forestillinger eller anden aktivitet i Hof-
teatret. Brug af lys og lyd skal derfor tilpasses dette krav.

•  Løsningen skal tage udgangspunkt i museets model af Hofteatret anno 1767. Modellen er 
bygget i 1:30.

•  Løsningen skal synliggøre Hofteatrets 3 bygningsmæssige epoker: 1767, 1842 og 1855. 

•  Løsningen skal desuden formidle restaureringen af Hofteatret 2020-2022.

•  Løsningen skal forholde sig til og understøtte formidlingen af det historiske hofteater (se 
punkt 3.4)

•  Løsningen skal placeres i teatrets foyer. Se oversigtstegning i afsnit 2.

Udsnit af Christian Tom-Petersens model (1:30) af Hofteatret 1767.
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Delopgave 5

3.8  Formidlingsplatform til skiftende  
særudstillinger

3.8.1 Særudstillinger i Teatermuseet i Hofteatret

Flere gange årligt vil Teatermuseet i Hofteatret uddybe basisudstillingen (de 18 ikoniske 
værker) med nye særudstillinger. I dag er alle særudstillinger spredt i hele Hofteatret, men 
fra 2022 og frem vil særudstillingerne blive sat op i forsalen, som bliver museets særud-
stillingslokale. For at lette arbejdsgange og budgetter i forbindelse med særudstillinger og 
for at kunne give de besøgende adgang til museets skrøbelige genstande af papir (plakater, 
programmer, fotos mm.) ønsker museet at etablere en fast formidlingsplatform i forsalen. 
Platformen skal kunne formidle den aktuelle særudstilling.

3.8.2  Der er følgende krav til formidlings-
platformen til skiftende særudstillinger:

•  Formidlingsplatformen skal kunne formidle den aktuelle særudstilling. Det skal være 
nemt for museets medarbejdere at lægge nye fotos og tekster ind i platformen ifm. en ny 
særudstilling.

•  Formidlingsplatformen skal kunne gengive museets samlinger af flade genstande og arki-
valier i høj kvalitet. Det drejer sig om manuskripter, plakater, programmer, billetter, breve 
og fotos.

•  Formidlingsplatformen skal være en touch-skærm eller lignende, som den besøgende kan 
interagere med.

•  Formidlingsplatformen skal være på to sprog: dansk og engelsk

•  Formidlingsplatformen skal om muligt være integreret med museets hjemmeside.

•  Formidlingsplatformen skal være en fast installation i forsalen, som bliver Teatermuseet i 
Hofteatrets særudstillingslokale.

•  Den besøgende skal igennem forsalen og dermed igennem den aktuelle særudstilling for 
at komme ind i Hofteatrets sal- og scenerum. Formidlingsplatformen må gerne være en 
hjælp for den besøgende til at forstå denne - i forhold til almindelig museumspraksis - 
omvendte rækkefølge.

•  Udformningen og placeringen af formidlingsplatformen skal tage hensyn til, at forsalen 
nogle gange bliver tømt for at blive brugt til events.
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Delopgave 6

3.9 Formidlingslys

I forbindelse med restaureringen af Hofteatret bliver der installeret grundbelysning og flugt-
vejsbelysning. Med formidlingslys menes der derfor: 

•  Lyssætning af forsal til særudstillingsbrug

•  Lyssætning som en del af projektets formidlingsløsninger (delopgaverne 1, 2, 4, 5, 7 og 8)

Genspejling i portræt af Bent Fabricius-Bjerre fra udstillingen Interpretations (2018) i Hofteatrets 
forsal.
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Delopgave 7

3.10 Skiltning 

3.10.1 Udstillingsprojektets skiltning

I forbindelse med restaureringen af Hofteatret bliver der installeret flugtvejsskilte. 
Med udstillingsprojektets skiltning menes der derfor: 

•  Skiltning uden for bygningen

•  Way finding skilte inde i bygningen

•  Skiltning af publikumsfaciliteter: Toilet, billetskranke, café etc.

•  Skiltning af områder, de besøgende ikke må bevæge sig: Kontorer, 2. balkon, skuespiller-
garderobe etc.

•  Evt. skiltning af basisudstillingen

•  Evt. skiltning af formidlingen

•  Evt. genstandsskiltning

3.10.2 Der er følgende krav til skiltningen:
•  Løsningen skal underbygge det samlede formidlingskoncept, herunder projektets kerne-

fortælling. Det skal således både overvejes, om der skal være skilte og i hvilken udstræk-
ning i forhold til de valgte formidlingsløsninger.

•  Løsningen skal i udførelsen forholde sig til Teatermuseet i Hofteatrets grafiske identitet.
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Delopgave 8

3.11 Mobilt spil-selv-teater

Ideen med det mobile spil-selv-teater er at give museets besøgende mulighed for at fordybe 
sig i teaterhistorien i helt konkret forstand: At iklæde sig kostumer og optræde på Hoftea-
trets barokscene i scener fra Ludvig Holbergs første Komedie, Den Politiske Kandestøber. 
Det ’mobile’ betyder i denne sammenhæng, at kostumer, manus, spejle, regí mm. er placeret 
på en enhed på hjul, som kan køres frem på scenen, når det skal bruges – fx i skoleferier – 
og tilbage til opbevaring på bagscenen, når det ikke skal bruges.

3.11.2.  Der er følgende krav til det  
mobile spil-selv-teater:

•  Det mobile spil-selv-teater skal formidle barokscenen og 1700-tallets teater ved at  
involvere museets besøgende i selv at spille teater på scenen.

•  Kostumer og regí skal passe til udvalgte scener fra Ludvig Holbergs første Komedie,  
Den Politiske Kandestøber.

•  Kostumer og regí skal repræsentere 1700-tallets æstetik, men skal ikke nødvendigvis 
være historisk korrekte.

•  Kostumer og regí skal være smukke, enkle og robuste. Kostumerne skal kunne tåle rens 
på et almindeligt renseri.

•  Kostumerne skal fordeles på forskellige størrelser, så både børn og voksne kan spille 
med. Der skal kunne være 12 deltagere i stykket.

•  Den oplagte målgruppe er børnefamilier, men museet ønsker, at der er kostumer nok til, 
at også 12 voksne kan spille stykket med hinanden.

•  Kostumer, regí, spejle mm. skal nemt og brugervenligt kunne lægges på plads i en en-
hed på hjul. Enheden skal både kunne fungere som opbevaring – og dermed ikke være 
pladskrævende – og kunne fungere på scenen, når det mobile spil-selv-teater er i brug.

Delopgave 9

3.12 Fri delopgave

Den frie delopgave er ment som et mulighedsrum for den gode idé, som endnu ikke er hver-
ken tænkt eller rammesat.

Der er ingen krav til den fri delopgave. Det er ikke et krav at løse den fri delopgave. Man kan 
i stedet vælge at budgettere pengene til nogle af de andre otte delopgaver. Tilbud, hvor den 
frie delopgave er løst, vil ikke blive foretrukket frem for andre. Det samme gælder tilbud, 
hvor den fri delopgave ikke er løst. Den fri delopgave er således en helt åben mulighed.



31

4 Konkurrencebetingelser

4.1  Udbudsform og retsgrundlag
Udbuddet af totalentreprisen vedrørende opbygning af udstilling gennemføres som en be-
grænset licitation med forudgående offentliggørelse i henhold til Tilbudslovens §6, stk. 2. 
Der gennemføres et forhandlingsforløb undervejs. 

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, hvor prisen for totalentreprisen således 
ikke er i konkurrence. 

4.2  Udbudsmateriale 
Udbudsmaterialet består af følgende: 

	 •  Udbudsannonce inkl. bilag

	 •  Udbudsbeskrivelse – Totalentreprise, opbygning af udstilling af 4. oktober 2018, 
inkl. bilag  

	 •  Totalentreprisekontrakt

	 •  Ydelsesbeskrivelse

4.3  Tidsplan 

Aktiviteter Dato Tidspunkt

Beslutning om prækvalifikation 30.11.2018 Kl. 12

Frist for tilmelding til fælles spørgemøde 04.12.2018 Kl. 12

Fælles spørgemøde 07.12.2018 Kl. 13-15

Frist for yderligere spørgsmål 08.02.2019 Kl. 12

Deadline for fremsendelse af tilbud 01.03.2019 Kl. 12

Forhandlingsmøde 18.03. og 19.03. 
2019

Tilbudsfrist for endeligt tilbud 12.04.2019 Kl. 12

Underretning om tildelingsbeslutningen 16.05.2019

Indgåelse af kontrakt 03.06.2019
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4.3.1  Fælles spørgemøde 
Der afholdes fælles spørgemøde 7. december 2018 kl. 13-15. Det vil her være muligt at se 
Teatermuseet i Hofteatret og de genstande og arkivalier, der indgår i de tre eksempler på 
ikoniske fortællinger. Se mere i delopgave 2, afsnit 3.5 i udbudsbeskrivelsen. Det vil også 
være muligt at stille spørgsmål til projektlederne fra både restaurerings- og udstillingspro-
jektet. Der vil blive taget referat af spørgemødet, og eventuelle spørgsmål og svar vil blive 
offentliggjort efterfølgende på Hofteatrets server: https://intern.hofteatret.dk

Tilmelding skal ske på e-mail: hofteaterprojektet@teatermuseet.dk senest den 4. december 
2018.

4.3.2  Frist for spørgsmål til udbuddet 
Spørgsmål skal stilles på e-mail til hofteaterprojektet@teatermuseet.dk. 

Spørgsmål, der er modtaget senest 8. februar 2019, vil blive besvaret. 

Spørgsmål, som modtages efter fristen, vil kun blive besvaret, hvis det er muligt, og såfremt 
besvarelsen ikke vil stride mod ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

Spørgsmål besvares i anonymiseret form, og rettelsesblade uploades på Teatermuseet i 
Hofteatrets server: https://intern.hofteatret.dk

4.3.3 Tilbudsfrist – indledende tilbud
Tilbuddet skal uploades som et samlet pdf-dokument på https://intern.hofteatret.dk senest 
den 1. marts 2019. Se mere om tilbuddets indhold under punkt 4.6.2.

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbning af buddene. 

4.3.4 Forhandlingsmøde
Forhandlingsmøder med tilbudsgiverne afholdes henholdsvis den 18. og 19. marts 2019 og 
har to timers varighed pr. tilbudsgiver. 

Mødested:
Teatermuseet i Hofteatret
Christiansborg Ridebane 18
1218 København K

Eksakt tidspunkt for forhandlingsmøde, samt forhandlingstemaer oplyses til tilbudsgivere 
senest henholdvis den 13. og 14. marts 2019.

4.3.5  Tilbudsfrist – endeligt tilbud 
Efter forhandlingsmødet modtager tilbudsgiverne en skriftlig feedback og opfordres til at 
give endeligt tilbud på baggrund af denne.

Endeligt revideret tilbud skal uploades som et samlet pdf-dokument på  
https://intern.hofteatret.dk senest den 12. april 2019.

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbning af buddene. 



33

4.3.6  Underretning om beslutning om tildeling 
Ordregiver forventer at underrette tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen 16. maj 2019.

4.3.7  Indgåelse af totalkontakt 
Totalentreprisekontrakt underskrives efter tildelingsbeslutningen.  
Eksakt tidspunkt for underskrift aftales med den vindende totalentreprenør. 

4.3.8  Kontraktperiodens start 
Opgaven påbegyndes 1. juni 2019. Den overordnede tidsplan for projektet ser sådan ud:

Programmeringsfase 1. juni til 1. september 2019

Projekteringsfase 1. september 2019 til 1. marts 2020

Koordinering i restaureringsfasen 1. marts 2020 til 1. april 2022

Etableringsfase 1. april 2022 til 1. december 2022

Det samlede projekt strækker sig over 4 år. Programmerings- og projekteringsfaserne for 
udstillingsprojektet skal foregå i 2019 og 2020. Derefter er der en pause i udstillingsprojek-
tet, hvor den eneste forventede indsats er koordinering med restaureringsprojektet. Fra april 
2022 begynder etableringsfasen af udstillingsprojektet. Se bilag 11: Tidsplan.

4.4 Forhandling 

4.4.1   Tildeling af kontrakt på baggrund af det  
indledende tilbud 

Bygherre forbeholder sig ret til at indgå kontrakt på baggrund af det indledende bud.
Bygherre forbeholder sig ret til at indkalde til yderligere forhandlingsrunder, såfremt det 
skønnes nødvendigt. Tilbudsgivere vil som udgangspunkt blive indkaldt til det samme antal 
forhandlingsrunder.

4.4.2  Procedure
 
Der afholdes individuelle forhandlinger med tilbudsgiverne. Bygherren påregner, at der 
afholdes ét forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver. Tilbudsgiverne vil til forhandlingsmødet få 
lejlighed til kortfattet at præsentere deres tilbud samt besvare eventuelt opklarende spørgs-
mål fra bygherren, ligesom tilbudsgiverne på dette møde vil blive orienteret om styrker og 
svagheder ved deres tilbud. 

Tilbudsgiver vil efter forhandlingsmødet modtage et referat, der angiver evt. forhold, som 
bygherre ønsker bearbejdet i tilbuddet.

Forhandlingerne vil ske i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprin-
cippet. 
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4.4.3  Fortrolighed 
Forhandlingerne foregår fortroligt mellem bygherren og den enkelte tilbudsgiver, hvorfor in-
gen oplysninger om tilbuddet må videregives til tredjemand. Tilbudsgivernes tilbud vil under 
forhandlingerne blive behandlet fortroligt. 

4.5 Krav til tilbud 

4.5.1 Tilbudsdokumenter 
Tilbuddet skal afgives på grundlag af hele udbudsmaterialet, herunder rettelsesblade.  
Rettelsesbladene kan ses på https://intern.hofteatret.dk
Tilbuddet skal indeholde følgende tilbudsdokumenter: 

	 •	 	Udfyldt tilbudsliste (Bilag 13) 

	 •	 	Tilbudt løsning (tilbudsbilag nr. 1 udarbejdet af tilbudsgiver) jf. 4.6.2

	 •	 	Tilbudt budget (tilbudsbilag nr. 2 udarbejdet af tilbudsgiver) 

	 •	 	Tilbudt organisation og proces (tilbudsbilag nr. 3 udarbejdet af  
tilbuds giver) 

	 •	 	Tilbudt proces- og tidsplan (tilbudsbilag 4, udarbejdet af tilbudsgiver)

	 •	 	Rateplan (tilbudsbilag 5, udarbejdet af tilbudsgiver) 

Materialet uploades i én samlet pdf-fil på https://intern.hofteatret.dk 

4.5.1.1 Tilbudsliste
Da udbuddet gennemføres som en omvendt licitation indgår prisen for totalentreprisen ikke i 
forbindelse med bedømmelse af tilbuddene. 

Prisen for totalentreprisen, jf. det samlede udbudsmateriale, må maksimalt være kr. 8,95 
mio. inkl. moms, jf. afsnit 3. Tilbud på over 8,95 mio. kr. inkl. moms vil blive afvist som 
ukonditionsmæssige. 

Tilbudslisten skal indeholdende følgende: 

	 •  Disponering af budgettet

	 •  Specifikation af pris for serviceaftale pr. år ud over de første tre år

	 •  Specifikation af honorarer

	 •  Specifikation af timesatser

Tilbudsgiver skal udfylde alle felter i tilbudslisten. Tilbudslisten er vedlagt som bilag 13.
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4.5.1.2  Koncept for løsning inkl. budget  
(Tilbudsbilag 1 og 2, udarbejdet af tilbudsgiver) 

Tilbudt løsning, Tilbudsbilag 1 
Tilbudsgiver skal på baggrund af udbudsmaterialet udarbejde, visualisere samt beskrive 
en konceptuel løsning for udstillingsopgaven. Tilbudsgiver skal opfylde de oplistede krav 
beskrevet under hver delopgave.

Det skal ske i form af skitser/tegninger, der illustrerer tilbudsgivers idéer og holdninger til 
materialevalg og tekniske løsninger og kontekst, suppleret med tekst, der beskriver de valgte 
løsninger.

Tegningsmaterialet skal vise:

	 •  Det overordnede udstillingskoncept, konceptets relation til bygningen og kontek-
sten i øvrigt, herunder hvordan de enkelte udstillingsløsninger fungerer i forhold til 
hinanden. 

	 •  Et bud på ét af de 18 ikoniske værker. Den sværeste opgave i dette udbud er 
udformningen af Teatermuseet i Hofteatrets basisudstilling med arbejdstitlen 18 
ikoniske værker. Opgaven er svær, fordi den kræver nytænkning af både gen-
stands- og vidensformidling i udfordrende rum. Der er udarbejdet genstandsli-
ster og fortællinger til 3 af de 18 ikoniske værker, som tilbudsgiver frit kan vælge 
imellem. Se afsnit 2 og 3 i udbudsbeskrivelsen samt bilag 7-9.

Tegninger 
Rumtegninger/indretningsplaner inkl. opstalter og 3D-tegninger, der specificerer konceptets 
karakteristiske træk og giver en rumlig beskrivelse.

Beskrivelse 
Beskrivelsen af det valgte koncept skal rumme følgende: 

	 •  Beskrivelse af og begrundelse for det udviklede udstillingskoncept.

	 •  Materialeoversigt inkl. redegørelse for valg af materialer både i forhold til formid-
lingskonceptet og i forhold til slitage/vedligehold/holdbarhed. 

	 •  En kortfattet og overordnet redegørelse for de tekniske løsninger, hvor hovedprin-
cipper og evt. overvejelser/begrundelser for de valgte løsninger er angivet. 

Tilbudt budget, Tilbudsbilag 2 
Tilbudsgiver udarbejder et detaljeret budget for opgaven, der tydeligt viser alle ydelser, 
udgifter, leverancer mv. i hele projektperioden, således at det sandsynliggøres for bygher-
ren, at tilbudsgiver på grundig og overbevisende vis har forholdt sig til projektets omfang i 
relation til den økonomiske ramme. 

Tilbudsbilag nr. 1 og 2 udarbejdes i A3 format, max 20 sider, tekststørrelse skal minimum 
være 11 punkt. Kun de første 20 sider indgår i bedømmelsen af tilbuddet.
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4.5.1.3  Organisation og proces  
(Tilbudsbilag 3 og 4, udarbejdet af tilbudsgiver)

Tilbudt organisation og proces, Tilbudsbilag 3 

Beskrivelse af projektorganisation bedes fremstillet som en kortfattet og gerne skematisk 
redegørelse med hovedvægt på de personer, der i praksis skal løse opgaven samt deres 
indbyrdes roller.

Tilbudsgiver skal tillige redegøre for, hvorledes der sikres en robust organisation, hvor nøg-
lepersoner kan erstattes i tilfælde af forfald, og hvor tilbudsgiver sikrer kontinuitet i opgave-
løsningen.

Tilbudsgiver skal illustrere, hvorledes tilbudsgiverens egne interne kommunikations- og be-
slutningsveje samt kontakten til bygherrens organisation kan finde sted. Tilbudsgivers  
primære kontaktperson skal oplyses. De tilbudte nøglemedarbejderes (der i praksis skal løse 
opgaven) indbyrdes placering, ansvar og kompetence i den interne projektorganisation skal 
også fremgå. 

Tilbudsbilag nr. 3 bør samlet ikke overstige i alt 4 A4 sider (alternativt 2 A3 sider), inklusive 
evt. forside og evt. bilag, tekststørrelse på minimum 11 punkt. Kun de første 4 sider indgår i 
bedømmelsen af tilbuddet.

Herudover udarbejdes CVer for de tilbudte nøglemedarbejdere. CVer skal oplyse nøgle-
medarbejdernes kompetencer inden for tilsvarende projekter. Hvert CV opfordres til ikke at 
overstige 2 sider pr. person. Kun de første 2 sider indgår i bedømmelsen af tilbuddet.

I forbindelse med udbuddet modtager ordregiver personfølsomme data i form af CVer på de 
bydendes nøglemedarbejdere. De bydende indestår for, at der er afgivet samtykke til, at de 
personfølsomme data deles med ordregiver. Ordregiver indestår for, at de personfølsomme 
data alene anvendes i forbindelse med udbudsprocessen og at data slettes straks, der ikke 
længere er behov for disse, dvs. efter tabt udbud eller efter endt projekt.

Tilbudt proces- og tidsplan, Tilbudsbilag 4 
Tilbudsgiver skal levere en overordnet proces- og tidsplan for programmering, projektering 
og etablering. Af planen skal de enkelte faser af hvert af de 8 eller 9 delopgaver fremgå. 

Planen skal følge projektets samlede tidsplan: 

Programmeringsfase 1. juni til 1. september 2019

Projekteringsfase 1. september 2019 til 1. marts 2020

Koordinering i restaureringsfasen 1. marts 2020 til 1. april 2022

Etableringsfase 1. april 2022 til 1. december 2022

Se også bilag 11: Tidsplan.

4.5.1.4  Rateplan  
(tilbudsbilag 5, udarbejdet af tilbudsgiver) 

Tilbudsgiver udarbejder udkast til rateplan baseret på den vedlagte proces- og tidsplan. 
Rateplanen indgår ikke i tilbudsbedømmelsen. 
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4.6  Tildelingskriterier og tilbuds bedømmelse 

4.6.1 Generelt 
Tildelingskriteriet for tildeling af totalentreprisen er bedste forhold mellem pris og kvalitet 
med følgende underkriterier, der vægtes som anført:

Underkriterier Vægtning

Koncept for løsning inkl. budget 65%

Organisation og proces 35%

4.6.2  Underkriterium 1: Koncept for løsning inkl. 
budget (tilbudsbilag nr. 1 og 2), vægtning 65%

Ved vurderingen vil følgende seks kriterier blive vægtet lige højt: 

1.  Udstillingens koncept understøtter indholds- og stemningsmæssigt  
kernefortællingen i Teatermuseet i Hofteatret. Se afsnit 1.4 i udbudsbe-
skrivelsen.

2.  Udstillingens koncept skaber sammenhæng i oplevelsen af bygnings-, 
kultur- og teaterhistorien i Teatermuseet i Hofteatret ved hjælp af tre-
klangen: Stedet, Genstande, Kulturhistoriske fortællinger. Se afsnit 1.6 i 
udbudsbeskrivelsen.

3.  Udstillingens koncept viser en måde at formidle ét af de tre udvalgte  
ikoniske scenekunstværker, som er nytænkende i forhold til: 
• Den bedst mulige brug af pladsen 
•  En klar og målgruppebevidst formidling af viden  

(Målgruppe: unge voksne 18-35 år)

4.  Udstillingskonceptets løsninger er driftssikre.  
Med driftssikkerhed menes: velafprøvede tekniske løsninger, nem  
betjening af udstillingen, holdbare materialer og robuste løsninger.

5.  Tilbudsgivers serviceaftale har et hensigtsmæssigt forhold mellem pris 
og serviceniveau.

6.  Tilbudsgivers detaljerede budget for opgaven er realistisk og har på  
grundig og overbevisende vis forholdt sig til projektets omfang i relation 
til den økonomiske ramme.
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4.6.3  Underkriterium 2: Organisation og proces 
(tilbudsbilag nr. 3 og 4), vægtning 35%

Ved vurderingen vil følgende fire kriterier blive vægtet lige højt:

1.  Tilbudsgiver tilbyder en robust projektorganisation med enkle og klare 
kommunikations- og beslutningsveje både internt i teamet og i relation til 
bygherre samt beredskab for erstatning af nøglepersoner.

2.  Tydelig beskrivelse af nøglemedarbejderes roller, ansvar og beslutnings-
kompetencer.

3.  Tilbudsgivers projektorganisation indeholder de efterspurgte kompeten-
cer. De tilbudte nøglepersoner har erfaring med at levere ydelser af høj 
kvalitet.

4.  Tilbudsgivers proces- og tidsplan sandsynliggør for bygherre, at tilbuds-
giver på grundig og overbevisende vis forholder sig til projektets omfang.

4.6.4 Evalueringsmetode 
Ved evalueringen af tilbuddene vil der blive anvendt en pointmodel, hvor tilbuddene bedøm-
mes på følgende underkriterier:

	 •  Koncept for løsning inkl. budget, vægtning 65% 

	 •  Organisation og proces , vægtning 35%

Underkriterier bedømmes efter nedenstående absolutte pointskala fra 0-8 point.

 

Point Gives for

8 Bedst mulige opfyldelse af kriteriet

7 Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet

6 God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet

5 Over middel opfyldelse af kriteriet

4 Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet

3 Under middel opfyldelse af kriteriet

2 Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet

1 Ringe opfyldelse af kriteriet

0 Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud)
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Hvert tilbuds samlede pointscore opgøres som summen af:

	 •  Point fra bedømmelse af koncept for løsning inkl. budget ganget med 65 pct. 

	 •  Point fra bedømmelsen af organisation og proces ganget med 35 pct. 

Totalentreprisekontrakten tildeles til tilbuddet, som har den højeste samlede pointscore. 

4.6.5 Bedømmelsesudvalget
Bedømmelsesudvalget for udstillingsprojektet er projektgruppen samt repræsentanter for 
styregruppen i Restaurerings- og udstillingsprojektet i Teatermuseet i Hofteatret. Projekt- og 
styregruppe er beskrevet i Udbudsbeskrivelsens afsnit 1.2

4.6.6  Meddelelse af resultat om tildelings-
beslutning 

Når ordregiver har vurderet hvilket tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet 
på baggrund af de i afsnit 4.7 anførte kriterier, træffer ordregiver beslutning om tildeling af 
kontrakten. 

Ordregiver underretter herefter samtidigt samtlige tilbudsgivere om denne beslutning. Un-
derretningen af de tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, vil indeholde en kort redegø-
relse for de relevante grunde for beslutningen. 

Ordregiver er ikke forpligtet til at tildele kontrakten og forbeholder sig adgangen til at aflyse 
udbudsforretningen. 

4.6.7 Indgåelse af kontrakt 
Tildelingsbeslutningen er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren, men 
alene en underretning om, at en tilbudsgiver efter ordregivers vurdering har afgivet det vin-
dende tilbud. 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er ordregiver i 
øvrigt uvedkommende, bortset fra honoraret på 100.000 kr. eksl. moms, herunder også hvis 
ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt.

4.7 Antal tilbud og alternative bud
Der modtages ikke alternative bud.

4.8 Forbehold
Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer en betydelig risiko 
for, at tilbuddet ikke vil blive anset som konditionsmæssigt. Ordregiver er således berettiget 
til at afvise et tilbud indeholdende forbehold.

Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende 
elementer i udbudsmaterialet, og det ikke under forhandlingerne lykkes at fjerne det/de 
forbehold, vil tilbuddet blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. 
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Et tilbud, der overstiger kr. 8,95 mio. inkl. moms for totalentreprisen og som ikke under 
forhandlingerne kan bringes til maksimalt dette beløb, bliver afvist som ikke-konditions-
mæssigt.

4.9 Vedståelsesfrist 
Tilbuddet skal være bindende i 6 måneder efter udløbet af fristen for afgivelse af det endeli-
ge tilbud.

4.10 Tilbudsvederlag 
Hver tilbudsgiver, som afleverer et konditionsmæssigt endeligt tilbud, vil modtage et til-
budsvederlag på kr. 100.000 ex. moms. for deres arbejde. Ved konditionsmæssigt forstås et 
tilbud, der opfylder alle krav og som indeholder samtlige udfyldte bilag.

Tilbudsvederlaget udbetales i forlængelse af tildelingsbeslutningen. 

4.11 Sprog 
Al kommunikation i forbindelse med udbuddet og i kontraktperioden skal foregå på dansk. 
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HOFTEATRET – RESTAURERING OG UDSTILLING
 

UDSTILLINGSPROJEKTET
TOTALENTREPRISE – UDBUDSBESKRIVELSE

5 Bilagsmateriale 

Bilag 1:  Restaureringsprojektet 

Bilag 2:  Hofteatret gennem tiden 1767-1922-2017 
  Se og læs evt. videre i pdf-udgaven af bogen Hofteatret i tiden 1767-2017 

(2017) – downloades på https://intern.hofteatret.dk

Bilag 3:  Teatermuseets målgrupper og aktiviteter 

Bilag 4:  Sal og scenerum 

Bilag 5:  De 18 ikoniske værker 

Bilag 6:  Forslag til placering af de 18 ikoniske værker i Hofteatret 

Bilag 7:  Eksempel på et ikonisk værk. Ludvig Holberg: Den Politiske Kandestøber 

Bilag 8:  Eksempel på et ikonisk værk. Vincenzo Bellini: Norma 

Bilag 9:  Eksempel på et ikonisk værk. August Bournonville: Napoli 

Bilag 10:  Tegninger af Hofteatrets rum og interiører 

Bilag 11:  Tidsplan (A3 format)

Bilag 12:  Grænseflade mellem restaureringsprojektet og formidlingsprojektet  
 

Bilag 13:  Tilbudsliste
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INTRODUKTION

Hofteatret trænger til en gennemgribende restaure-
ring, og en ombygning er nødvendig for at stedet kan 
opretholde og udvikle sine aktiviteter. I samme om-
bæring ønsker Teatermuset i Hofteatret ved et udstil-
lingsprojekt, at løfte museets formidling ind i vores 
tid og skabe en samlet fysisk og formidlingsmæssig 
identitet, der kan styrke oplevelsen af det enestående 
teaterrum og de unikke historiske interiører. 

Den udbudte opgave er både kompleks og enestå-
ende. Der skal på den ene side gennemføres en 
bevarende og konserverende restaurering af det 
historiske teater og en særlig opgave her ligger i at 
fremdrage den barokke scene og gøre det muligt at 
bruge den i moderne sammenhæng.

På den anden side skal der udføres brandsikring 
og nye installationer ligesom der skal etableres 
føringsveje for ny formidling i interiører, som er 
fredede og har meget høj bevaringsværdi. 

Teatrets ankomstområde skal transformeres, så 
der kan blive plads til nye publikumsfaciliteter og 
teatret skal gøres tilgængeligt for alle.

Dette udbud angår udbud af totalrådgivning i for-
bindelse med ovenstående.

I særskilt projekt, men samtidigt udbydes, pro-
jekteres og gennemføres udstillingsprojektet med 
Teatermuseet som bygherre.

5RESTAURERING AF HOFTEATRET • OPGAVEBESKRIVELSE

FÆLLES VISION FOR FORMIDLINGS- 
OG RESTAURERINGSPROJEKTET:

Projektet er i sin helhed funderet på et tæt sam-
spil mellem restaurering og formidling. 

Projektet skal etablere en sammenhængende 
oplevelse af bygningshistorie, teater- og kulturhi-
storie i ét greb, der samtidig kan rumme moderne 
formidlingsformer samt forbedrede publikums-
forhold inden for de rammer som bevaringen og 
fredningen betinger. 

Restaurerings- og udstillingsprojekterne gennem-
føres i tæt, tillidsfuldt og dialogbaseret samar-
bejde mellem projekternes parter. Vi samarbejder 
med ambitiøse rådgivere og dygtige håndværkere.
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Søndre Ridebaneanlæg



KERNEFORTÆLLING 
HOFFETS HEMMELIGE TEATER
I Christiansborg ridebaneanlæg er der gemt et tea-
ter. Det er kongerigets ældste teater og har ligget i 
magtens absolutte centrum, siden Christian den 7. 
lod det bygge som et privat teater til sit hof i 1767. 

Her holdt Danmarks elite pause fra de officielle 
pligter med sansemættede maskeballer, Holbergs 
komedier, italiensk opera og Bournonvilles balletter 
i mere end 100 år, før Teatermuseet flyttede ind.

Hoffets hemmelige teater er stadig en pause. I pau-
sen kan du liste ind bag kulisserne på Danmarks 
eneste barokscene. Opdage historiens intriger og 
magtkampe. Opleve scenekunsten. Fornemme de 
intime møder i teatrets mange loger. Optræde i det 
afdæmpede lys. Møde din skæbne. Eller blot nyde 
en kop kaffe på balkonen med udsigt til hovedsta-
dens historiske tårne.
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Hofteatret er den nærværende 
pause på Slotsholmen. 
Her opleves 250 år i nuet.  
”
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Den diskrete oprindelige publikumsindgang fra 1767.
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STEDET
Hofteatret ligger over De Kongelige Stalde på Chri-
stiansborg Ridebaneanlæg og teatret er dermed en 
del af Søndre Ridebaneanlæggets bygningsfløj. 
Udover Hofteatret indeholder bygningsfløjen De 
Kongelige Stalde med stalde, Karet- og Seletøjsmu-
seer samt Folketingets partikontorer. 
 
Nettoarealet for Hofteatret er på ca. 1.440 m². 

Arealet er fordelt på hele og indskudte etager, scene 
og balkoner. Desuden findes en tagetage samt bal-
kon over arkaden.

Detaljer fra den oprindelige publikumsindgang fra 1767.

Projektet er i sin helhed fun-
deret på et tæt samspil mellem 
restaurering og formidling
”
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HISTORIEN OM KONGERNES TEATER 
Hofteatret blev opført under enevælden for 250 år 
siden som hoffets private teater. 

Teatermuseet i Hofteatret er et af Danmarks 
ældste, kontinuerligt virkende specialmuseer, der 
samtidigt ’bor’ i sin vigtigste formidlingsgenstand: 
Hofteatret selv. 

Teatermuseet i Hofteatret er reelt den eneste insti-
tution i Europa inden for teaterkulturen, der kom-
binerer teaterhistorisk museumsformidling med 
formidling af et hofteater med en levende scene og 
kulturelle aktiviteter af forskellig slags.

Hofteatret har bygningsmæssigt flere tider i sig. Det 
var Christian VII, der i 1767 åbnede det nyklassi-
cistiske hofteater. Det var typisk for tiden og i stil 
med andre europæiske hofteatre at interiøret var 
holdt i perlehvidt, blåt og guld. I Hofteatret byggede 
man Danmarks eneste barokscene, indrettet efter 
perspektivscenens principper. Teatret blev brugt til 
hoffets maskerader, forestillinger og koncerter. 

I 25 år fra 1804 til 1830 holdt Det Kgl. Teaters 
elevskoler desuden til i Hofteatret. Blandt eleverne 
på balletskolen var H.C. Andersen, Johanne Luise 
Heiberg og Grevinde Danner.

I 1842 iværksatte den sidste enevældige konge i 
Danmark, Christian VIII, en omfattende renovering 
og restaurering af Hofteatret, især af salen og til-
skuerrummet. Derfor fremstår det i dag i plys, rødt 
og guld. Christian VIII var passioneret optaget af 
italiensk opera og brugte Hofteatret som operascene. 

I en sidste ombygning i 1855 blev en ny adgang-
strappe tilføjet, ligesom også Frederik VII og Gre-
vinde Danner indrettede deres private loge bagerst 
i tilskuerrummet ved at lægge et ekstra dæk ind i 
en del af teaterets foyer.

Hofteatret blev lukket i 1881. I 40 år lå det hen og 
blev brugt som pulterkammer. I 1922 flyttede det 
dengang 10 år gamle Teatermuseum ind. Teater-
museet i Hofteatret var født.

Se Bilag 7 Bygningshistorisk gennemgang

DET BAROKKE TEATER 

Barokteatret udformedes primært i Italien; først ved hof-
ferne, siden som offentlige, kommercielle teatre, bl.a. side-
løbende med udviklingen af den nye teatergenre, operaen.

Her skabtes i begyndelsen af 1600-tallet det kulissesy-
stem, der var forudsætningen for de fascinerende forvand-
linger, som henrykkede publikum. Det bestod af perspekti-
viske kulisser, der kunne skydes ind og ud bag hinanden.

I 1641 gennemmekaniserede Giacomo Torelli (kaldet 
il gran stregone, ’den store troldmand’) systemet på 
Teatro Novissimo i Venezia, så det var muligt ved et 
sindrigt maskineri på et øjeblik at fremtrylle nye lokali-
teter. Kulisserne var kombineret med udskiftelige soffit-
ter og bagtæpper.

Hermed grundlagdes den teatertype, som blev do-
minerende op til slutningen af 1800-tallet. Nærmest 
obligatorisk var tillige en skymaskine, der blev brugt 
til overjordiske væseners tilsynekomst på himlen, som 
det kan ses i det fuldt intakte barokteatermaskineri på 
Drottningholm Slottsteater uden for Stockholm.

Tilskuersalens indretning var typisk en uformet grund-
plan med et parterre nederst, omgivet af pladser i flere 
etager, ofte indrettet med loger, og publikums placering 
i salen svarede til dets sociale status. Denne teater-
form spredtes til resten af Europa.

OPMÆRKSOMHED PÅ
At bevare så mange spor som muligt til fremtidige 
generationers bygningshistoriske undersøgelser.



Publikumsindgang

Skuespillerindgang

Gang til slottet

ForsalTrappe (til amfiteater)

Skuespillergarderober

Logerne 1.etage

Scene
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JØRGEN HANSEN KOCHS TEATER, 1855

NICOLAS-HENRI JARDINS TEATER, 1767

1. sal, 2. balkon

1. sal,

1. sal balkon

1. sal
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Den perspektiviske scene set fra kongelogen.
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Teatersalen.

NUVÆRENDE OG FREMTIDIG KAPACITET 

Forholdene i det fremtidige Teatermuseum vil være 
forbedrede mht. plads, inventar og faciliteter, men som 
udgangspunkt uændrede omkring bemanding, catering, 
antal besøgende og lokaler i øvrigt.

Publikumskapacitet - i alt max 180 personer  
(200 inkl. personale og backstagepersoner).

Besøgstal
• Antal besøgende var i 2017 19.713, som er en stig-

ning på 3,5 % i forhold til 2016, som igen havde en 
stigning på 6 % i forhold til 2015. 

• Det daglige besøgstal i museets åbningstid varie-
rer typisk fra 25-200 besøgende.

• Besøgstal til arrangementer, forestillinger, koncer-
ter osv. varierer fra 40-180 personer. Ved enkelte 
større events som den årlige Kulturnatten når 
flowet af besøgende op på 3.000 personer i løbet 
af 6 timer.

• Forventet antal besøgende i det fremtidige TMH: 
25-28.000 det første åbningsår.

Lokaler og nuværende og fremtidig brugskapacitet  
– mellem 25-180 personer
• Sceneaktiviteter op til 180 tilskuere i sal og på 

balkon – nuværende og fremtidigt
• Salen: 50 til 80 personer til siddende middag  

– nuværende og fremtidigt
• Scenen: 25 personer til siddende middag  

– nuværende og evt. fremtidigt
• Flexområde: Forsal og foyer: 30-160 personer til 

stående reception nuværende og fremtidigt
• Flexområde: Foyer og eksisterende caféområde:  

25 siddende plus stående – nuværende 
• Flexområde: Udendørs balkon: 25 siddende plus 

stående – nuværende og fremtidigt
• Evt. ny cafézone i nyt indgangs- og billetområde: 

15-20 siddende – fremtidigt

Målgrupper
• Skoleelever og unge under uddannelse
• Unge voksne
• Aktive seniorer
• Turister

Åbningstider
Normal åbningstid er tirsdage-søndage kl. 12-16.
Arrangementer, omvisninger og gruppebesøg uden for 
normal åbningstid er kl. 17-24. Formiddagsaktiviteter 
for gymnaiser, skoler mv. er kl. 9-12.

Arrangementer og events
Uden for normal åbningstid har Teatermuseet gennem 
de seneste år nået op på 80-90 arrangementer og 
events årligt. 

Bemanding
Teatermuseets personale udgøres af en stab på 20 
adhoc ansatte. I normal åbningstid tirsdage-fredage kl. 
12-16 er der pt. ét stk. frontpersonale i forsal (billet og 
café), foruden museets faglige personale i husets admi-
nistrationslokaler. I normal åbningstid lørdage-søndage 
kl. 12-16 er der to stk. frontpersonale i forsal (billet og 
café). Ved omvisninger, gruppebesøg og arrangementer 
indkaldes øvrig frontpersonel efter behov. 
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GENEREL ORIENTERING
Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er på Kulturmini-
steriets vegne ejer af Hofteatret. 

Dette projekt omfatter alene restaurering og om-
bygning af Hofteatret hvor Slots- og Kulturstyrel-
sen (SLKS) er bygherre og projektleder. 

Teatermuseet i Hofteatret (TMH) er bygherre og 
projektleder for udstillingsprojektet. 

2 SIDELØBENDE PROJEKTER
Det skal bemærkes, at der samtidig med restaure-
ringsprojektet, gennemføres et udstillingsprojekt 
med Teatermuseet som bygherre. 

Det er en forudsætning for begge projekter, at de er 
funderet i et tæt samspil. Derfor skal en tæt koordi-
nering i form af møder og workshops med udstillings-
projektet være indeholdt i denne rådgiveropgave. 

Det er således en vigtig del af rådgivningsydelsen 
at deltage i workshops og koordineringsmøder med 
det team som tildeles formidlingsopgaven. Det vil 
især være relevant i faserne frem til og med pro-
jektforslag, hvor rådgivergruppen skal regne med 
14-dages møder.

ANDRE ASPEKTER I RÅDGIVNINGSOPGAVEN
Christiansborg er omfattet af et højt sikringsni-
veau, hvilket får betydning for projektets bygge-
pladsforhold ligesom alle medarbejdere på projektet 
skal sikkerhedsgodkendes. 

Bygherres konserveringskonsulent bistår med 
undersøgelser og sparring, og kvalitetssikrer på 
bygherres vegne løsningsforslag og udbudsmateria-
ler igennem hele projektforløbet. 

Totalrådgiver udarbejder løsningsforslag, varetager 
udbud og gennemførelse af konserveringsarbej-
derne og skal forudsætte et løbende og meget tæt 
samarbejde med konserveringskonsulenten.

Bygherres scenehistoriske fagkonsulent bistår med 
undersøgelser og sparring, og kvalitetssikrer på 
bygherres vegne løsningsforslag og udbudsmateria-
ler igennem hele projektforløbet. 

Totalrådgiver udarbejder løsningsforslag og vareta-
ger udbud og gennemførelse af den barokke scenes 
restaureringsarbejder samt løsninger ift. nutidige 
scenetekniske krav, og skal forudsætte et løbende 
og meget tæt samarbejde med den scenehistoriske 
fagkonsulent. 

UDSTILLINGSPROJEKTET 
Udstillingsprojektet har som ambition at skabe 
tidssvarende formidling af Hofteatret og af dansk 
teaterhistorie. 

Hofteatrets autentiske og unikke interiører skal 
levendegøres med enkle og afstemte audiovisuelle, 
kunstneriske og formidlingsfaglige greb. 

Nye fysiske og digitale formidlingsinventarer im-
plementeres – diskret – overalt. Herved skabes de 
nødvendige rammer for nye særudstillinger, sceni-
ske aktiviteter, workshops, undervisningsudbud og 
andre formidlings- og arrangementsformater. 

Se bilag 5 Udstillingsprojektet 

OPMÆRKSOMHED PÅ 
At gennemføre restaurerings- og udstillingsprojekterne  
i tæt, dialogbaseret samarbejde, så de to projekter under-
støtter hinanden.
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Den oprindelige publikumsindgang fra 1767 via spindeltrappen.
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STEDET OG OPGAVEN

Hofteatret er fredet, hvilket stiller særlige krav til 
de løsninger som foreslås. 

Først og fremmest skal fredningsmyndigheden 
godkende bygningsmæssige indgreb, tilføjelser og 
ændringer og løsninger, som har karakter af fast 
inventar.

Fredningsmyndigheden skal også inddrages i og 
give tilsagn om anvendelse, omfang og metode af 
planlagt restaurering og ombygninger. 

Fredningsmyndigheden forventes at inddrage Det 
Særlige Bygningssyn i forbindelse med bygnings-
ændringer. 

Totalrådgivers løsningsforslag skal være under-
bygget af en restaureringsholdning og en restaure-
ringsstrategi og i videst muligt omfang skal løsnin-
gerne styrke de bærende bevaringsværdier som er: 

• Alle spor af det barokke teater og Eigtveds 
rustkammer som fx paneler, skodder, 
vindueslysninger, dørfløje, tapet- og 
stofbeklædninger, prosceniedekoration osv.

• De bevarede træk af Jardins oprindelige 
planløsning og indretning (1767)

• Salen og scenen som teatrets største rum 
• Den intime og hemmelige oprindelige ankomst 
• Rokoko vindeltrapperne 
• Den perspektiviske scene og det skrå scenegulv
• Planløsningens mange små rum, loger, 

skuespillergarderober, gange og kringelkroge.
• Forsalens geometri og panelering samt ovnnichen
• Berømmelsens trappe

Se bilag 7 Bygningshistorisk gennemgang.

Udarbejdelsen af forslag til løsninger skal tage sit 
udgangspunkt i stedet og i forståelsen af stedet. Det 
betyder, at løsninger skal have en relation og be-
grundelse i stedet – fra det overordnede hovedgreb 
til detaljen. 

En af de vigtige forståelser af stedet, som det også 
fremgår af bevaringsværdierne, drejer sig om, hvor-
dan man oprindeligt er ankommet til Hofteatret. 
Teatret var kongens ”hemmelige” teater, og det var 
kun åbent for særligt indbudte. 

Teatret blev indrettet i det tidligere rustkammer, 
og kongen kunne derved ankomme fra gangen, der 
førte til hovedslottets gemakker – uset af offentlig-
heden. I teatret var kongen i centrum og kunne fx 
lege skuespiller eller holde maskerader. 

Udefra ankom man ad en snæver slynget trappe 
og fandt vej frem til salen. Det hele var altså lidt 
hemmeligt. 

Den senere tilføjede dobbelte ligeløbstrappe fra 
1855 er, i forhold til ønsket om at styrke bevarings-
værdierne helt ude af skala både i dimension og 
udformning. Med udgangspunkt i bevaringsværdi-
erne, som omhandler ”den hemmelige ankomst”, de 
små rum og kringelkroge og det rumlige hierarki, 
kan der derfor argumenters for at trappen ændres 
og ankomsten til teatret transformeres, så disse 
værdier styrkes.
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Teatersalen fra 1842 i biedermeierstil
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RÅDGIVNINGSOPGAVEN 
I SIN HELHED

FORMÅL MED RESTAURERINGSPROJEKTET
Restaureringsprojektet har til formål at bevare, 
fremdrage og styrke de eksisterende perioder i 
Hofteatrets interiører og samtidig tilvejebringe nye 
løsninger som understøtter Hofteatrets fremtidige 
formidling.

For at sikre Hofteatrets betydning på lang sigt skal 
projektet tillige gøre teatret tilgængeligt for alle og 
sikre tidssvarende publikumsfaciliteter – indenfor 
fredningens rammer.

RESTAURERING, SCENEN, NYT 
ANKOMSTOMRÅDE OG NYE INSTALLATIONER
Opgaven i Hofteatret omfatter både konservering 
og restaurering, fremdragelse af den perspektiviske 
scene, ombygning af ankomstområdet, installati-
onsarbejder og brandsikring.

Der skal tages stilling til samtlige overflader i Hof-
teatret og den 250 år gamle fortælling om teatrets 
bygningshistorie, ligesom den perspektiviske scene 
skal bringes i spil. 

For at sikre bevaringen og den fremtidige brug af 
Hofteatret er en ombygning af ankomstområdet 
nødvendig; publikumsfaciliteterne er i dag sparsom-
me og stedet er svært tilgængeligt, cáfe- og butiks-
faciliteter er begrænsede og der er yderst minimale 
garderobe og toiletforhold. 

Iagttagelser under byggeriet
Bygningsarkæologiske spor der iagttages under 
byggeprocessen skal indsamles og registreres. Ydel-
sen betragtes som en særydelse, der honoreres efter 
medgået tid.

Ridebaneanlægget er ikke fortidsmindefredet, men 
ved opgravninger skal Københavns Museum god-
kende føringsveje i jord.
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Hvordan fornyer vi kultur-
arven, så vi tilføjer ny værdi 
uden at miste værdi, der ikke 
tåler at mistes? 

”

Overflade med autografer fra skuespillere gennem tiden.



PROJEKTETS INDSATSOMRÅDER
Restaurering
Restaureringsopgaven rummer restaurering af 
hele det historiske teater med bla. foyer, sidegan-
ge, loger, teatersal, 1700-tals skuespillergarderobe 
samt Berømmelsens trappe og de øvrige rum under 
scenen. Arealerne skal indgå som nye rammer for 
museets udstillinger. 

Hofteatrets overflader og faste inventar bærer præg 
af års slid og ælde, hvilket de gerne må. Dog er 
farverne generelt meget falmede og overfladerne af-
skallede. Rådgivningsopgaven rummer en nænsom 
restaurering og konservering af samtlige overflader. 
Det er ikke målet at få Hofteatret til at se nyt ud 
– men det skal fremstå velvedligeholdt. Rådgiver 
skal formulere den endelige restaureringsholdning 
og strategi for at opnå det ønskede restaureringsni-
veau, og restaureringsholdningen skal godkendes af 
projektets styregruppe.

Hofteatrets magasiner som er placeret i den ind-
skudte etage ”Høloftet” mellem Seletøjsmuseet og 
Hofteatret, er bygnings- og brandmæssig i god ved-
ligeholdelsesstand, men installationer skal gennem-
gås og opdateres.

Se Bilag 8 Farvearkæologiske undersøgelser.

Se Bilag 2 Tekniske forudsætninger og ydelser.

Museets personalefaciliteter forbliver uændrede 
under scenen, hvor de er i dag. Rådgivningsopgaven 
omfatter også restaurering af disse rum og funktioner. 

Den perspektiviske scene
Scenen er ombygget i 1980´erne for at kunne anven-
des til TV produktion. Der blev etableret et skåne-
gulv, en forscene og en teknikrig til lyssætning mv. 

Rådgivningsopgaven omfatter en oprydning, som 
har til formål at afdække mulighederne for at frem-
drage den perspektiviske scene. 

Rådgivningsopgaven omfatter en samlet løsning til, 
hvordan der kan opnås mulighed for igen at opleve 
den perspektiviske scene med det skrånende scene-
gulv, side- og rampelys, kulisser og bag- og fortæpper. 

Hertil kommer, at Teatermuseet også ønsker, at sce-
nen skal kunne anvendes i moderne sammenhæng. 

20
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Drottningsholm Slottsteater Barok- 
scene med perspektiviske kulisser.
Foto Bengt Wanselius

Drottningsholm Slottsteater 
Orkestergrav foran scenen.
Foto: Elias Gammelgård

Modsatte side øverst: 
Skodder i vindueslysning.
Modsatte side nederst:
Teatermuseets 
adminstrationslokaler.



Nyt ankomstområde
I kraft af sin placering på 1.sal og med adgang 
alene via den dobbelte ligeløbstrappe er Hofteatret i 
dag ikke tilgængeligt for alle. 

Rådgivningsopgaven rummer derfor ombygning 
af det eksisterende hovedankomstområde, så der 
opnås fuld tilgængelighed. Det forventes, at der 
kan gives tilladelse til at nedrive den eksisterende 
store trappe dog under forudsætning af at beva-
ringsværdierne styrkes. Derfor bør den oprindelige 
publikumsadgang via spindeltrappen aktiveres som 
et bærende element.

En del af Folketingets kontorer kan inddrages i det 
fremtidige ankomstområde. Se transformationsfelt i 
tegningsmaterialet. 

Samtidigt skal flugtveje bevares.

Det nye ankomstområde skal også rumme forbedre-
de publikumsfaciliteter. 

Publikumsfaciliteter begrænser sig i dag til et en-
kelt toilet, en mindre garderobe, en lille café samt 
billettering med tilhørende bogsalg. 

Kravene til ankomstområdet er uddybet i afsnittet; 
Idéforslag. Underkriterie 1.

Forslag til nyt ankomstområde skal afleveres i fbm. 
tilbuddet.
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Fra entréen med den oprindelige publikumsindgang til venstre og den nyere til højre. 

OPMÆRKSOMHED PÅ
At lave ændringer i Hofteatret under hensyn til bygnings-
fredningen og samtidig understøtte kernefortællingen.



Nye installationer
Installationer i Hofteatret er af ældre dato og er en 
blanding af nyere og gamle. Sikkerhedsanlæg er en 
blanding af nyt og gammelt, men kablingen er æl-
dre. Mange tekniske installationer går på tværs mel-
lem Hofteatret, Folketinget og De Kongelige Stalde.

Rådgivningsopgaven omfatter en registrering og 
oprydning og efterfølgende fornyelse af alle tekni-
ske installationer, så teatrets teknik bliver fornyet i 
forhold til brand og driftssikkerhed.  
Alle føringer udenom eller i skrøbelige og uerstatte-
lige bygningsdele kræver en særlig opmærksomhed, 
og skal fastlægges og koordineres af restaurerings-
arkitekten med udgangspunkt i en restaurerings-
holdning og strategi.

Se Bilag 2 Tekniske Forudsætninger og ydelser

Se Bilag 4 Grænsefladeskema ml. Restaureringsprojek-

tet og Udstillingsprojektet

El 
Rådgiver må forudsættes at udskifte alle el- og 
sikkerhedsinstallationer. Ydelserne omfatter ny ho-
ved- og fordelingstavle med kapacitet og undertavle 
for sceneteknik og udstillingsbelysninger. 

Rådgivningsopgaven indeholder også føring af tom-
rørsinstallationer for sceneteknik, lyd- og lysanlæg 
og udstillingsbelysninger og efter samme førings-
princip som ovenfor beskrevet. Arbejderne skal 
koordineres med udstillingsprojektet

En særlig opgave er etablering af side og rampelys 
på scenen. Kapacitet og tomrørsinstallationer skal 
også indeholdes under restaureringsprojektet.

Rådgivningsopgaven rummer også nyt tyverisik-
ringsanlæg og videoovervågning samt CTS anlæg. 
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Elinstallationer af ældre dato. Scenetekniske installationer.
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Vindueslysning med kig mellem scenegulv og under scene.



VVS og afløbsanlæg. 
Rådgivningsopgaven indeholder udskiftning og udvi-
delse af de eksisterende VVS-installationer. Varme- 
anlægget påregnes udskiftet, dog kan radiatoran-
lægget i den indskudte etage ”Høloftet” bevares. 
Opgaven indeholder nyt 2-strenget varmeanlæg med 
radiatorer tilsluttes eksisterende hovedforsyning.

Alle føringer udenom eller i skrøbelige og uerstatte-
lige bygningsdele kræver en særlig opmærksomhed, 
og skal fastlægges og koordineres af restaurerings-
arkitekten med udgangspunkt i en restaurerings-
holdning og strategi.

Opgaven omfatter også ny mekanisk udsugning fra 
toiletrum, rengøringsrum og cafe, hvis muligt af 
hensyn til fredningsforholdene. Rådgiver må påreg-
ne udskiftning og udvidelse af kloak- og afløbsan-
læg tilpasset den fremtidige indretning. 

Se Bilag 13 Tegningsgrundlag, kloak

Brand- og sikkerhed
Hofteatret er ikke brandsektioneret og står i brand-
mæssig åben forbindelse med sine naboer i Folke-
tinget. Desuden er der et stort sikkerhedsaspekt i 
forhold til Folketinget som nabo. I dag forudsættes 
flugtveje fra salen ført via Folketingets korridor. Af 
sikkerhedsmæssige årsager ønskes anden evakue-
ringsplan gennemført.

Rådgivningsopgaven omfatter nyt brandsikringsan-
læg og talevarsling samt etablering af nyt rums-
slukningsanlæg. Flugtveje skal sikres ved nye og 
eksisterende trapper og gange.

Restaureringsprojektet skal indeholde og tilgodese 
de brandbelastninger, som kan forventes etableret 
under udstillingsprojektet.

Enkelte funktioner såsom printerrum skal optime-
res af hensyn til brandsikkerheden.

Alle føringer udenom eller i skrøbelige og uerstatte-
lige bygningsdele kræver en særlig opmærksomhed, 
og skal fastlægges og koordineres af restaurerings-
arkitekten med udgangspunkt i en restaurerings-
holdning og strategi.

Supplerende oplysninger
Det forventes at museet får en stigning i gennem-
snitligt besøgstal, men fortsat med op til max 180 
besøgende ad gangen. Bygningen disponeres, for 
så vidt angår brandevakuering, til maksimalt 200 
personer adgangen. 

Se Bilag 10 Brandforhold
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Gamle rørføringer under scene.
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OPGAVE; ET NYT ANKOMSTOMRÅDE
Der skal med udgangspunkt i en formuleret restau-
reringsholdning, i forbindelse med afgivelsen af til-
bud afleveres ideforslag til løsning af ombygning af 
eksisterende trapperum i Hofteatrets østlige del, da 
et nyt samlende ankomstområde tænkes placeret 
her. Den oprindelige publikumsadgang via spin-
deltrappen bør aktiveres som et bærende element.

Begrundelser og argumentationer vil have afgøren-
de indflydelse for valg af rådgiverteam.

Som tidligere nævnt forudsættes det, at den eksi-
sterende meget store dobbeltløbstrappe fjernes og 
erstattes. Ligeledes forudsættes det at Hofteatrets 
eksisterende areal udvides til at omfatte arealer 
under og over dobbeltløbstrappen.

Se Bilag 13 Tegningsgrundlag

Ankomstområdet skal gøre Hofteatret tilgængeligt 
for alle og samtidig indeholde nye tidssvarende 
publikumsfaciliteter, som på denne måde samles 
og så vidt muligt separeres fra de rum og historiske 
interiører, der i høj grad bærer fredningsværdier. 

Følgende funktioner skal i idéforslaget placeres i 
ankomstområdet indenfor konkurrencefeltet:

• Fordelingsareal som også skal indeholde 
tilgængelighed og flugtvej

• Billetsalg og butik
• Publikumsgarderobe 
• Toiletter inkl. handicaptoilet

Såfremt det nye ankomstområde også kan rumme 
et caféområde, er dette velkommet, men ikke et 
vinderkriterium.

Fordelingsareal
Der skal indeholdes flugtveje samt etableres fuld 
tilgængelighed til 1.sal samt til varetransport. Byg-
ningen disponeres, for så vidt angår brandevakue-
ring, til maksimalt 200 personer adgangen. 

Disponeringen skal i videst muligt omfang mu-
liggøre bemanding af museet med mindst muligt 
personale. Der skal derfor lægges vægt på sammen-
tænkning af faciliteter og korte afstande imellem 
bemandede funktioner.

Billetsalg og butik
Billetsalg og mindre museumsbutik skal placeres i 
tilknytning til hinanden. Funktionerne skal pla-
ceres centralt i forhold til hovedindgangen på en 
måde, så besøgende naturligt ledes dertil. Billetsalg 
og butik skal kunne betjenes af én medarbejder og 
samtidig være funktionel på dage, hvor der kræves 
op til tre medarbejdere til disse funktioner. Funkti-
onerne skal være beskyttet mod trækgener. 

Butikken indeholder salg af diverse bøger og skal 
kunne indrettes med reoler og/ eller borde og 
montrer til udstilling af varer. Butikkens lager kan 
eventuelt placeres et andet sted i Hofteatret uden 
direkte sammenhæng med butikken. 

Publikumsgarderobe
Der ønskes 25-30 aflåselige garderobebokse samt 
knager til 40 personer. Endvidere ønskes afsætnings-
plads til at øge garderobekapaciteten med mobile 
stativer eller lignende, som i så tilfælde kan sættes i 
depot i tæt forbindelse med garderobeområdet.

Publikumstoiletter
Ankomstområdet skal indeholde mindst 2 toiletter, 
herunder 1 handicaptoilet. 

Restaureringsholdning
Sammen med ideforslaget, skal leveres en restau-
reringsholdning. De foreslåede løsninger skal tage 
sit udgangspunkt i stedet og i forståelsen af stedet. 
Det betyder, at løsninger skal have en relation og 
begrundelse i stedet – fra det overordnede hoved-
greb til detaljen.
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IDEFORSLAG 
UNDERKRITERIE 1



NB! Mål er vejledende og skal verificeres på stedet
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ØNSKER – MEN IKKE KRAV
I ankomstområdet- eller i umiddelbar forbindelse 
hermed ønskes café med tilhørende cafékøkken. 
Cafeen skal rumme 10-15 pladser. Køkkenet er til 
lette anretninger og der skal være depot i tilknyt-
ning til køkkenet.

Om denne funktion kan placeres indenfor ”konkur-
rencefeltet” vægtes ikke ved tildelingen, men forsla-
get skal ved eventuel realisering rumme mulighed 
for etablering af café og tilhørende køkken og depot.

KONKURRENCEFELT
Konkurrencefeltet er afgrænset af en stiblet linje 
inden for hvilken det nye ankomstonråde etableres. 
Det blå felt viser mulighed for nedrivning af trappe-
rummet med inddragelse af under- og overliggende 
arealer. 

Se bilag 13 Tegningsgrundlag

SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Det forventes at museet får en stigning i gennem-
snitligt besøgstal, men fortsat med op til max 180 
besøgende ad gangen. 

BUDGET
Entrepriseudgifterne for ankomstområdet har byg-
herre budgetteret til 6.0 mio. kr. ekskl. moms.
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Konkurrencefelt

Kan transformeres

OPMÆRKSOMHED PÅ 
At fastholde det enkle og historiske, når der restaureres  
og tilføjes nyt.
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Eksisterende hovedtrappe.
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Berømmelsens trappe.



OVERORDNET 
RESTAURERINGSHOLDNING

BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
Hofteatret på Christiansborg rummer et uvurderligt 
vidnesbyrd om Danmarks ældste teaterhistorie. 
Teatrets udformning er en afspejling af husets brug 
og de mennesker der er kommet i det – det være sig 
konger og dronninger, hoffolk, politikere, skuespille-
re, musikere, og menigmand på ståpladser. 

Siden teatrets første forestilling i 1767, er det 
blevet ombygget adskillige gange og fremstår i 
dag som en tidslomme, hvor arkitektur-, kultur- 
og teaterhistorien flyder sammen i de intime og 
spektakulære rum, bag Ridebaneanlæggets tykke 
mure. Tidligere tiders ombygninger har ikke været 
nænsomme, men bærer i høj grad præg af et presse-
rende behov for en ny funktion eller stil. De forskel-
lige perioder i bygningshistorien er stadig synlige i 
teatret, og besidder i sig selv en stor fortælleværdi 

og autenticitet, hvor rumligheder, detaljer og forløb 
bliver ægte repræsentanter for hver deres epoke i 
Danmarkshistorien.

Igennem hele Hofteaterets levetid er der løbende 
sket ændringer af de bestående rum. De er blevet 
forhøjet, forlænget og reduceret. Der er flyttet eta-
geadskillelser, skillevægge, trapper og bjælker. 

Materialer er nedtaget fra ét sted og genopført på 
et andet. Trappetrin er blevet til vægpaneler, døre 
har fundet nye pladser, der er ændret på detaljer, 
og dekorationer er kommet til. Det er afgørende at 
holde fast i både de store historiske linjer såvel som 
de små, provisoriske og enkeltstående udsagn, hvor 
patina, skæve vinkler, mærkelige sammenstød og 
overgange vidner om teatrets mangeårige brug og 
skiftende funktioner.
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Dekoreret  sceneloft fra  et orientalsk maskeradebal.



Et kommende indgreb skal tydeliggøre og forstærke 
de eksisterende kvaliteter. 

Det vil være yderst vigtigt at gå nænsomt til værks, 
og ændringer og forandringer må kun ske, hvor det 
ikke forstyrrer eller kompromitterer de bærende 
bevaringsværdier. 

En udførlig registrering af alle bygningsdele vil i 
det videre forløb sikre, at umistelige bygningsdele 
ikke anfægtes, ødelægges eller mister deres histori-
ske værdi. 

Hvor nye elementer tilføjes skal det være af samme 
høje kvalitet, arkitektonisk såvel som håndværks-
mæssigt, med velovervejede detaljer og i en skala og 
et design, der indpasser sig nænsomt i den fredede 
bygning, samtidigt med at det afspejler et nutidigt 
indgreb. Alt efter hvilket type indgreb, der er tale 
om, vil der være behov for forskellige fremgangs-
måder. Nødvendig konservering og reparation af 
malede overflader, træværk, murværk mv. skal ske 
nænsomt i tråd med de, for periodernes anvendte, 
byggeskik og materialer, og alle tiltag skal bygge på 
nøje overvejelser og velargumenterede begrundelser 
med inddragelse af de rette kompetencer.

TEATRETS TRE PERIODER
Restaureringen og ombygningen af Hofteatret base-
rer sig på følgende tre perioder:

• Det barokke teater  
(Eigtveds rustkammer og Jardins hofteater)

• 1800-tallets teater  
(Jørgen Hansen Kochs ombygninger)

• Det nutidige teater og museum 
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Eksisterende forhold, 1. sal

DET BAROKKE TEATER 
Bagscene/ Under bagscene 
Arkiv/administrationslokaler 
Spindeltrappe

DET BAROKKE TEATER/1800-TALLETS TEATER 
Den perspektiviske scene (1767-1842)

1800-TALLETS TEATER 
Teatersal (1842) 
Foyerområde (1855)

DET BAROKKE TEATER 
Forsal
Entré
Spindeltrappe

NUTID 
Hovedtrappe 
Depot(Folketinget)
Kontor(Folketinget)

OPMÆRKSOMHED PÅ 
At brandsikre Hofteatret uden at udviske historiske 
bygningsdetaljer.



DET BAROKKE TEATER:
Flere steder i teatret er der stadig bygningsdele og 
spor, som står mere eller mindre uændrede fra slut-
ningen af barokken. Da Jardin i 1766-67 varetog 
ombygningen af Eigtveds rustkammer til Hofteater, 
blev dele af interiøret bevaret. Perioden er repræ-
senteret ved vindeltrapperne, entré/fordelingsrum-
met og forsalen, hvor f.eks. Eigtveds panelværk er 
bevaret. Desuden kan flere rum og vægge omkring 
bagscenen dateres til Jardins Hofteater, samt Be-
rømmelsens Trappe med Eigtveds karakteristiske 
hulkel ved loftet. Restaurering såvel som teatrets 
formidling vil i disse områder fokusere på at styrke 
bevaringsværdierne fra Eigtved og Jardin og så vidt 
muligt reetablere den oprindelige farveholdning 
fra Jardins Hofteater. Foruden disse hovedområ-
der, udpeges og bevares alle tilbageværende byg-
ningsdele, interiører og inventar fra perioden, som 
forefindes rundt omkring i teatret.

1800-TALLETS TEATER:
I 1841var hofteatret utidssvarende og trængte til en 
opfriskning. Det resulterede i en gennemgribende 

ombygning af teatersalen ved Jørgen Hansen Koch. 
Efter mindre løbende ændringer i de mellemliggen-
de år, forestod Hansen Koch i 1855 atter en omfat-
tende ombygning af teatret, hvor særligt foyerom-
råde og forsal ombyggedes, og der etableredes en 
ny hovedtrappe. Teatersal, forscene og foyerområde 
fremstår i store træk intakte efter Hansen Koch, 
og med restaureringen ønskes de bærende værdier 
bevaret og styrket, med en farvesætning som følger 
bemalingen fra henholdsvis 1842 og 1855.

Scene og scenerum må, på trods af store ombyg-
ninger og mange nyere tilføjelser, sammentænkes 
med teatersalens udtryk fra 1842. Særlige beva-
ringsværdier på scenen er panelværket og loftbe-
malingen, men herudover, bør restaureringen bero 
på en undersøgelse af de eksisterende overflader og 
tilbageværende scenetekniske dele, som kan danne 
grundlag for delvise rekonstruktioner af perspektiv-
teatrets remedier. Teatret besidder en enestående 
akustik og har en dragende historisk atmosfære, 
som med projektet kan danne en fuldendt ramme 
for teatermuseets formidling såvel som for fremtidi-
ge forestillinger og arrangementer.
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NUTID 
Den eksisterende hovedtrappe fra 1855, tegnet af 
Jørgen Hansen Koch tillægges med dens omfang, 
detaljering og udformning ikke særlig bygningskul-
turel eller teaterhistorisk værdi. Ved etablering af 
trappen og trapperummet har man ganske mar-
kant inddraget 5 spiltorve fra De Kongelige Stalde, 
gennembrudt hvælvet, opmuret vægadskillelsen, 

og etableret den dobbelte ligeløbstrappe. Indgrebet 
resulterede i en række tiloversblevne rum, både 
under og over trapperummet, som i dag tjener som 
hhv. depotrum og kontor for Folketinget. Området 
vurderes derfor at kunne rumme nye tiltag og funk-
tioner som, med respekt for de eksisterende værdi-
er, kan stå som et moderne udsagn.
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Depot under eksisterende hovedtrappe.



BYGGEOPGAVENS 
ØKONOMI OG TIDSPLAN

ENTREPRISEUDGIFTER

Entrepriseudgifter som projektet skal løses inden 
for er budgetteret til 34.0 mio. DKK ekskl. moms 

som forventes at fordele sig i følgende hovedposter
• Sanering og nedrivning 2.0 mio. kr.
• Ombygningsarbejder 7.0 mio. kr.
• Restaureringsarbejder 7.0 mio. kr.
• Konserveringsarbejder 5.0 mio. kr.
• Tekniske installationer  10.0 mio. kr.
• Inventarrestaurering    3.0 mio. kr.

Udover entrepriseudgifter indeholder projektets 
økonomiske ramme midler til rådgiver- og konsu-
lenthonorarer, øvrige omkostninger og uforudseelige 
udgifter.
 
Byggeopgavens økonomiske styring fremgår af 

Bilag 2 Tekniske forudsætninger og ydelser samt 

Bilag 16 BBS Budget- og byggesagsstyring

TIDSPLAN
De forventede overordnede terminer fremgår af 
Hovedtidsplanen.

Se Bilag 6 Hovedtidsplan

OPMÆRKSOMHED PÅ 
At bygge og etablere byggeplads uden at genere andre 
institutioner på Ridebaneanlægget.
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Teatret er til alle tider blevet forandret 
og hver periode har efterladt sine spor”
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HOFTEATRET GENNEM TIDEN  
1767-1922-2017

2017  Hofteatrets 250 års jubilæum. Hvorunder bl.a. Frederik 7 og Grevinde Danners 
loger istandsættes og genåbnes ved hjælp af fondsbevillinger.

2012  Teatermuseet i Hofteatret reorganiseres og får for første gang i årtier nye ved-
tægter og ny bestyrelse.

2010-2016 Løbende vedligeholdelse og udbedring af interiører. 
2009  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.

2004  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-sy-
stem installeres oven på eksisterende.

1998  Sprinkleranlæg forårsager omfattende vandskade på sceneloft (og –bagvægge); 
totalrestaurering af 1857-sceneloft (museet lukket i længere periode).

1996-97  Røgalarmer og sprinkleranlæg installeres (røgalarmer udskiftet januar 2016).
1989-91  Loftet over Hofteatret totalrenoveres (museet lukket ultimo 1989 – marts 1991).
  Salens loft føres tilbage til den svage rosa farvesætning fra 1842; balkonbryst-

ninger fra 1842 viste sig at være genbrug fra 1767-udsmykningen (et lille firkan-
tet felt er stadig blotlagt). Sceneloftet fra 1857 renset så det originale limfarve-
sætning fremstod i oprindelig skikkelse. Det såkaldte Heiberg-rum bagest på 
balkon renoveres.

1982  Forsalen: vægge og paneler renoveret.
1970’erne  Sceneområdet restaureres: venstre garderobe føres tilbage til (at imitere) 

1700-talsgarderobe (rødt silketapet nedtaget, originalt 1700-tals grønt støv-
tapet 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.

1937  Centralvarme installeres.
1926  Elektricitet installeres.
1922  Teatermuseet åbnes i Hofteatret; for at få lys udskæres vinduer i teatersalen 

mod ridebanen.
1884  Det andet Christiansborg slot brænder – men Ridebanen skånes igen.
1881-1922  Hofteatret lukket som andre europæiske træteatre efter den store teaterbrand i 

Wien.
1871  Gasbelysning installeres. 
1857  Sceneloftet med den orientalske inspiration males i anledning af maskerade 

afholdt af Frederik 7 og Grevinde Danner.

Bilag 2
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1855-1856  Den skelsættende sæson, hvor Det Kongelige Teaters monopol brydes, og den 
banebrydende udvikling af teaterkunsten i moderne realistisk retning fødes.

1842-1855  Christian 8s italienske operatrup logerer på Hofteatret.
1854-55  Publikumstrappe: efter Hansen Kocks plan anlægges den store lige adgang-

strappe 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. 

1851  Balkon: Frederik 7s store loge og Grevinde Danners sideloge midt bagest ind-
rettes; samtidig ændres trappeadgang til balkon. Forsal: halveres samtidig (til 
kun at have et fag vinduer).

1846  Et varmesystem installeres og vinterbrug muliggøres.
1845ff.  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 scene-
skift krævede 22 mand og kunne næppe udføres med større præcision. 

1842  Hansen Kochs ombygning og totalfornyelse af interiører i tilskuerrum, sal, bal-
koner 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 bage-
ste 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. 

1804-1830  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.

1794  Det første Christiansborg slot brænder – men Ridebanens fløje skånes.
1773  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 kongeli-
ge skuespillere i 1786. Det Kongelige Teaters danseskole indtager Hofteatret.

1772  Den berømte maskerade “for alle ni classer af Rangen”, hvorefter Strueense 
anholdes og senere henrettes.

1767  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).

Se og læs evt. videre i pdf-udgaven af bogen Hofteatret i tiden 1767-2017 (2017)  
– downloades på https://intern.hofteatret.dk.
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Bilag 3 Målgrupper og aktiviteter

Teatermuseet i Hofteatrets brugerprofil 
Teatermuseet i Hofteatrets brugerprofil ligner landsgennemsnittet i forhold til uddannelses-
niveau, fordeling på køn og andelen af udenlandske besøgende. Brugernes uddannelsesni-
veau er højt, der kommer flere kvinder end mænd, og godt en fjerdedel af museets gæster er 
udenlandske. Brugerprofilen adskiller sig markant fra landsgennemsnittet på aldersfordelin-
gen. 48% af museets gæster er mere end 65 år gamle. Det er dobbelt så mange som lands-
gennemsnittet på 24%. Tilsvarende er procentsatserne for brugere i aldersgrupperne 14-29 
år og 30-49 år kun halvt så store som landsgennemsnittene på henholdsvis 20% og 30%.

Teatermuseet i Hofteatret har gennem de seneste år haft den strategiske ambition at få 
stadig flere forskellige besøgende og har dermed styrket bredden i museets brugerprofil. 
Det har blandt andet resulteret i, at antallet af familier med børn og unge under 18 år samt 
bestilte gruppeomvisninger såvel som det samlede besøgstal er steget hen gennem 2015, 
2016 og 2017.

Fokus på de unge voksne
I det nye Teatermuseet i Hofteatret ønsker museet at satse strategisk på de unge voksne 
mellem 18 og 35 år, både for at styrke teaterkulturen i Danmark generelt og for at skabe 
bedre balance i museets brugerprofil. Vi ved om de unge voksne, at de i første omgang be-
søger Teatermuseet i Hofteatret for at opleve et annonceret arrangement; en performance, 
koncert eller et teaterstykke. Når de først er kommet ind i Hofteatret, bliver de også optaget 
af stedet og dets indhold.

Museets øvrige målgrupper
	 •  Skolelever og unge under uddannelse besøger Teatermuseet i Hofteatret i grupper for 

at benytte sig af museets formidlingsaktiviteter.

	 •  Unge voksne 18-35 besøger Teatermuseet i Hofteatret for at opleve annoncerede ar-
rangementer og sceneaktiviteter samt museets særudstillinger.

	 •  Aktive seniorer besøger Teatermuseet i Hofteatret, fordi det er en historisk seværdig-
hed. De kommer i den almindelige åbningstid samt til sceneaktiviteter.

	 •  Turister - danske og internationale - besøger Teatermuseet i Hofteatret, fordi det er en 
historisk seværdighed. De kommer i den almindelige åbningstid, typisk i grupper.

Figuren her viser den daglige drift i Teatermuseet i Hofteatret fordelt ift. brugere, dagens 
gang og årets gang.
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Aktiviteter og nøgletal

Arrangementer og events
	 •  Uden for normal åbningstid er Teatermuseet i Hofteatret gennem de seneste år nået op 

på 80-90 arrangementer og events årligt.

	 •  Det samlede antal arrangementer kan ikke forventes at stige betydeligt pga. bygningens 
historiske karakter, logistiske krav og personalemæssige resurser, men der arbejdes 
målrettet på at skabe flere store events for især ’unge voksne’-gruppen.

	 •  Teatermuseet i Hofteatret supplerer driftsbevillingen med egenindtægter i tilknytning 
til udleje og brug af Hofteatret til en række forskellige kunstneriske, faglige og private 
eller offentlige arrangementer af vidt forskellig slags, altid tilpasset Hofteatrets helt 
unikke historiske interiører og forhold. Se detailbeskrivelser på http://www.teatermu-
seet.dk/content/leje-og-brug.

Lokaler og nuværende og fremtidig brugskapacitet – mellem 25-180 personer
	 •  Sceneaktiviteter (forestillinger, shows, koncerter, foredrag, konferencer mv.):  

op til 180 tilskuere i sal og på balkon – nuværende og fremtidigt

	 •  Salen: 50 til 80 personer til siddende middag – nuværende og fremtidigt

	 •  Scenen: 25 personer til siddende middag – nuværende og fremtidigt

	 •  Forsal og foyer: 30-160 personer til stående reception, release party og lign.  
– nuværende og fremtidigt

	 •  Foyer og eksisterende caféområde: 25 siddende plus stående – nuværende 

	 •  Evt. nyt cafézone i nyt indgangs- og billetområde: 15-20 siddende – fremtidigt

	 •  Udendørs balkon: 25 siddende plus stående – nuværende og fremtidigt

Lokaler
	 •  Hofteatrets historiske interiører er fredede og har en række brugsmæssige begræns-

ninger. De forskellige områder og sektioner (forsal, café, foyer, balkongange, sal og 
scene) bruges ikke desto mindre fleksibelt til en række forskellige aktiviteter. Ethvert 
af disse områder er for så vidt bundet til bestemte funktioner, men samtidig del af et 
samlet flex-område.  

	 •  Fleksibilitetsbehovene bliver ikke mindre i det nye Hofteater, men de er afhængige af, 
hvordan de faktiske muligheder omkring den nye indgangssektion bliver (betjenings-
mæssigt og logistisk sammenhæng mellem reception/billetsalg/café, se mere i bilag 1)

Café, catering og arrangementer
	 •  Cafeen er åben i forbindelse med ordinær åbningstid og offentlige scenearrangementer

	 •  Cafeen forestår simpel servering af kaffe, te, vin, vand og øl, foruden diverse snacks og 
søde sager, men ikke ferske og friske madvarer som sandwich, kager etc. 

	 •  Antallet af besøgende, der bruger og køber drikkevarer og snacks i cafeen i almindelig 
besøgstid varierer alt efter sammenhæng og årstid – gennemgående er det ikke flere 
end det kan håndteres af frontpersonalet.

	 •  Al øvrig catering er baseret på eksterne leverandøraftaler og tilpasset det enkelte ar-
rangement (fra sandwich efter gruppeomvisning til større middagsselskaber mv.).
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	 •  Aktiviteter, der involverer café og/eller catering kan finde sted som selvstændige arran-
gementsaftaler eller i tilknytning til hhv. omvisninger, udstillinger og arrangementer i sal 
og på scene. 

Bemanding
	 •  Teatermuseet i Hofteatrets frontpersonale udgøres af en fast stab på omkring 20 

adhoc-ansatte, som varetager alt omkring ordinær museumsåbning, omvisninger, 
gruppebesøg og arrangementer, ledet af Teatermuseet i Hofteatrets arrangements- og 
cateringansvarlige.

	 •  I ordinær åbningstid tirsdage-fredage kl. 12-16 er der pt. ét stk. frontpersonale i forsal 
(billet og café), foruden museets faglige personale i huset (administrationslokaler på 
bagscene og under scenen).

	 •  I ordinær åbningstid lørdage-søndage kl. 12-16 er to stk. frontpersonale i forsal (billet 
og cafe)

	 •  Ved omvisninger, gruppebesøg, arrangementer mv. indkaldes øvrig frontpersonale efter 
behov.

Økonomi og besøgstal
	 •  Antal besøgende i 2017: 19.713. Forventet antal besøgende i første åbningsår:  

25-28.000.

	 •  Til nærværende projekts forudsætninger og ambitioner hører en økonomisk analyse af 
to mulige fremtidsscenarier omkring besøgstal i forhold til de forskellige aktiviteter. 

	 •  Begge scenarier bygger – som projektet og projektbevillingerne i øvrigt - på uændrede 
personale- og driftsresurser i det nye Teatermuseet i Hofteatret, således at det operati-
ve princip for drift, der har været gældende siden Teatermuseet i Hofteatrets formule-
rede en ny strategi i 2012, stadig praktiseres: basisdriften er dækket, og øges aktivite-
terne og dermed driftsudgifterne, er det på områder, hvor indtægterne øges samtidigt.

	 •  Begge scenarier baseres på hhv. en mindre og større stigning i det samlede besøgstal i 
de første år, for derefter at udjævnes og stabiliseres på et (lidt) højere niveau end hidtil. 
Især forventes stigning i det almindelige daglige besøgstal i ordinær åbningstid (kl. 
12-16) og tilhørende omvisninger og gruppebesøg - og i mindre omfang ved de større 
events og arrangementer (kl. 17-24) og omkring aktiviteter for gymnasier, skoler mv. 
formiddagstimerne (kl. 9-12).

	 •  Ingen af disse scenarier har indkalkuleret de potentialer, der ligger i den markedsfø-
ringsmæssige udvikling, der pt. og i de kommende år frem mod Teatermuseet i Hoftea-
trets genåbning finder sted i nærområdet på Slotsholmen og i Københavns Kulturkvar-
ter, og hvori Teatermuseet i Hofteatrets er en central aktør.
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Bilag 4 Hofteatrets sal og scene

Hofteatret er Danmarks eneste barokscene
Hofteatrets oprindelige scenerum er i sine hovedelementer bygget op på barokteatrets æste-
tik, scenografi og ideologi. Barokteatret var den fremtrædende teaterform op gennem 1600- 
og 1700-tallet og et godt stykke ind i 1800-tallet. Et dybt, illusionsskabende og perspektivisk 
scenerum med forscene (proscenium) med rampelys, skrånende scenegulv, kulisser med 
sidelys, dekorationer, sætstykker, snoretræk mv.

Barokteatret var tæt forbundet med den politiske enevælde i sine forskellige udformninger i 
det centrale Europa: 
	 •  Den enevældige konge var centralt placeret i sin egen loge. 
	 •  Sal og loger var standsinddelte. Konge- og balkonlogerne foruden parterre bagest på 

salsgulvet kan stadig opleves i Hofteatret.
	 •  Salens gulv kunne hæves op i niveau med scenen til brug for en af den teatraliserede 

kongemagts vigtige repræsentationsformer: Maskeraden og maskeballet. 

Hofteatret var for så vidt mere velegnet til sådanne enevælde-begivenheder end til teater, 
der skulle spilles fra scenen og ses af et publikum i salen.

Restaureringen af Hofteatret skal fremdrage barokscenen
I dag er Hofteatrets scenerum stadig præget af og kendetegnet ved en del af de væsentligste 
elementer fra barokteatret, men disse er utilstrækkeligt fremhævet og uformidlet. Restau-
reringen af scenerummet vil gøre, at de besøgende vil få en langt bedre helhedspræget og 
sammenhængende oplevelse af barokscenen.

Hofteatrets sal er grundlæggende båret af elementer fra barokteatrets interiør og ideologi, 
men gennemgribende præget af den forandring 
og istandsættelse, Christian 8. gennemførte i 
1842 i en tid, hvor både den politiske, kulturelle 
og kunstneriske situation var under forandring 
i Europa og i Danmark. Enevælden var under 
afvikling, presset af krav om en mere demokratisk 
styreform og offentlighed omkring kulturlivet. 
Også publikumskulturen var under forandring. 
Istandsættelsen i 1842 skabte bedre og mere ens-
artet udsyn for et nu talmæssigt mindre men so-
cialt mere sammensat publikum. Samtidig åbnede 

Christian 8. for en radikal udvikling af den kunstneriske situation. Han inviterede fx italienske 
operatrupper til at optræde fast i Hofteatret i en årrække i direkte opposition til den lokale 
danske opera på Det Kongelige Teater. Og samtidig åbnede han for, at andre kunstneriske 
vækstlag, nemlig amatører og studenter, fik adgang til at spille i Hofteatret. Hofteatrets sal 
fremtræder meget velbevaret i sin 1842-udgave.

Formidlingsprojektet skal sikre, at barokscenen kan bruges til aktuelle formål
Fordi Teatermuseet i Hofteatret både er en historisk attraktion, et moderne museum og en 
aktiv scene, skal den barokke scene – udover formidling af scenekunst fra 17- og 1800-tal-
let – også kunne bruges til aktuelle formål. Det er aktuel scenekunst, koncerter, foredrag og 
workshops. Lyssætning i sal og scenerum samt moderne lyd skal tilføjes på en måde, så det 
forstyrrer den taktile oplevelse af den barokke scene mindst muligt.

Se også bilag 12: Grænseflade mellem restaureringsprojektet og udstillingsprojektet.

Frederik 7. til studenterforestilling.
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I Teatermuseet i Hofteatrets basisudstilling: 18 ikoniske værker 
bliver Hofteatrets kulturhistorie og dansk teaterhistorie fortalt 
med scenekunstværkerne som knudepunkter. 

Henrik Kofoed og Mette Horn i Folketeatrets opsætning af  
Den politiske kandestøber i 2017.

Ludvig Holberg: Den politiske Kandestøber, 1722
Historien om dansk teater begynder med Ludvig Holberg i 
1720erne, små 50 år før Hofteatret står færdigt i 1767. Holberg 
er den samlede danske teaterhistories mest spillede og mest 
forskelligt fortolkede dramatiker. 

Johan Herman Wessel:  
Kærlighed uden strømper, 1772
Det er den nytiltrådte og kun 17 år gamle Christian 7, der 
i 1766 forlanger Hofteatret bygget ind i bygningsfløjen ved 

HOFTEATRET OG TEATERHISTORIEN FORTALT
GENNEM 18 IKONISKE VÆRKER

Christiansborg ridebane. I begyndelsen er publikum de særligt 
inviterede og betydningsfulde personer fra miljøet omkring 
den enevældige konge. De ankommer ad den lukkede gang 
direkte fra Christiansborg Slot. Det borgerlige publikum 
ankommer til Hofteatret via en stejl, snæver og i øvrigt stadig 
eksisterende vindeltrappe fra buegangen. Publikum har gratis 
adgang, men skal hente adgangskort ved Hoffet. I Hofteatret 
spiller Det Kongelige Teater skuespil og italienske operaer et 
par gange om ugen. Det Kongelige Teater fastholder deres 
monopol på skuespil indtil 1855. 

Hofteatret er i det sene 1700-tal en helt central arena for 
den politiske og kulturelle magtudøvelse under Enevælden. 
Magtudøvelsen hænger sammen med maskeballer, afholdt i 
Hofteatret, hvor tilskuersalens gulv kan hejses op i niveau med 
scenen, så hele teatret bliver ét stort dansegulv. Iscenesættel-

BILAG 5

Johan Friedrich Struensee.
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sen af magten gennem maskeballet får Christian 7s livlæge og 
kabinetsminister Johan Friedrich Struensee at mærke. Efter et 
maskebal i januar 1772 bliver han anholdt og siden henrettet. 
Vi ved fra en musikers notat på et nodepapir fra netop det 
bal, at Struensee den nat danser sin sidste dans med dronning 
Caroline Mathilde.

Paradoksalt nok er det netop Struensee, der sikrer en vigtig 
udvikling i teatrets historie ved at afskaffe censur i Danmark. 
Skuespil bliver trykt og solgt landet over. Det giver mulig-
hed for at spille teater i privat regí, og den mulighed bliver 
brugt. En lang række dramatiske selskaber, hvor man læser og 
opfører skuespil, opstår. Ikke alene er det “Opmuntring efter 
Arbejde”, som et af selskaberne hedder, det fører også senere 
til oprettelsen af de første teatre uden for hovedstaden. Det 
betyder igen, at rigtigt mange mennesker får et selvoplevet 

kendskab til teater, som gør dem interesserede i at se professio-
nelt teater. Et kvalificeret publikum begynder at tage form. 

Afskaffelsen af censuren åbner også mulighed for, at teatret 
får en offentlighed i form af en egentlig teaterkritik. Den unge 
jurastuderende, Peder Rosenstand-Gioske, bliver den første 
til fra Det Kongelige Teaters parterre at følge og forholde sig 
akademisk og kritisk til dansk teater i 1770erne. Omkring 
1780 bliver parterret erobret af unge, selvbevidste smagsdom-
mere. De er blomsten af dansk-norsk intelligens, frihedselske-
re, kendte skribenter og forfattere, og de bliver teatrets kritiske 
parterre.

Adam Oehlenschläger: Aladdin, 1805 og  
August Bournonville: Napoli, 1842 (ballet) 
På Hofteatret scene bliver der stille i de sidste år af 1700-tallet. 
Det varer indtil 1804, hvor små fødder begynder at løbe på 
trapperne og danse på scenen. Frem til 1830 holder Det Kon-
gelige Teaters skoler for ballet, scenekunst og sang til i Hofte-
atret. August Bournonville, Johanne Luise Heiberg, Grevinde 
Danner og H.C. Andersen er alle balletbørn i den periode. Og 
den meget unge Hans Christian danser sin eneste forestilling i 
balletten Armida. Som trold.

Vincenzo Bellini: Norma, 1831 (opera)
I 1842 beslutter Danmarks nye og sidste enevældige konge, 
Christian 8, at renovere og ombygge Hofteatret. Det er i denne 
ombygning, at selve teatersalen får det karakteristiske dybrøde 
interiør, der er bevaret til i dag. Christian 8 får også bygget en 
kongeloge til sig selv i salens venstre side ind mod det nuvæ-
rende Folketing. Herfra kan han bevæge sig frit mellem teatret 
og slottet ad en hemmelig gang eller nedenunder til sit person-
lige das og aftrædelsesrummet med det hemmelige og stadig 
bevarede kighul ind til scenen. I det nyrenoverede Hofteater 
lader kongen i flere år opføre italiensk opera for et offentligt 
publikum. Alle kan komme, hvis de køber billet til forestil-
lingen. 1840ernes italienske opera-æra bliver et kulturelt og 
kunstnerisk højdepunkt i Hofteatrets historie.

J. Chr. Hostrup: Genboerne, 1844
Ikke langt fra Hofteatret ligger Det Kongelige Teater, der i 
enevældens tid er byens teater. Her kommer alle klasser, både 
folkelige og borgerlige. Publikum er pulserende og lever sig 
aktivt ind i forestillingerne undervejs med råb, nys, piben og 
klappen. I pauserne bliver madpakker og brændevin taget 
frem og spist i teatersalen. Direktøren, Johan Ludvig Heiberg 
finder publikum frastødende. Han favoriserer det dannede og 

Lucile Grahn, Danmarks første internationalt kendte ballerina.
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akademiske publikum og afskyr både journalister fra det nye 
medie, avisen, og pøblen, de allerlaveste klasser, som han ikke 
mener nogensinde kan blive et godt publikum til det dannede 
repertoire af skuespil, som bliver opført på teatret. Heiberg 
udbreder sine tanker, og i hans direktørtid bliver forudsæt-
ningerne lagt for den senere velafrettede publikumskultur. En 
kultur der stadig i vid udstrækning er gældende.

I Hofteatrets kulisser lurer oprøret mod den elitære Heiberg. 
Det kontroversielle par, Frederik 7 og Grevinde Danner, bru-
ger i 1850erne Hofteatret som et privat og kulturelt fristed. De 
bryder i samarbejde med Hans Wilhelm Lange og to kongelige 
skuespillere nationalscenens monopol ved i én sæson 1855/56 
at spille vaudeviller, der indvarsler realismen i dansk teater. 
Ironisk nok er Heibergs egne vaudeviller en del af repertoiret. 

Henrik Ibsen: Et dukkehjem, 1879 og  
Elith Reumert: Nøddebo præstegård, 1888
Med vedtagelsen af grundloven oplever teatret en demokra-
tisering, som udmønter sig i folkelige teatre i hovedstaden og 
provinsen. Demokratiseringen bevirker også, at borgerskabets 
kvinder begynder at skrive litteratur og dramatik. Kvinderne 
skriver vaudeviller og romantiske tragedier, der giver femini-
ne perspektiver på tidens emner, men først med Emma Gads 
kønspolitiske skuespil og Henrik Ibsens Et dukkehjem i slut-
ningen af 1800-tallet bliver kvindernes stemme til en kritisk 

røst, der provokerer så voldsomt, at skuespillene bliver afvist 
af censuren og ændret. Eksempelvis må Ibsen acceptere, at Et 
dukkehjem på flere teatre får en ny slutning, hvor Nora vender 
om ved hoveddøren.

Elith Reumerts samtidige vaudeville-komedie Nøddebo Præ-
stegaard fra 1888 har lige siden urpremieren på Folketeatret 
i København for mere end 125 år siden været et af de mest 
elskede og spillede stykker i Danmark, indtil videre med mere 
end 6000 opførelser rundt om på landets mange teaterscener. 
Forestillingen er med dens naive og sentimentale tidsbillede af 
familielivet og kønsrollerne den dag i dag en kassesucces, men 
har af samme grunde fra første opførelse været genstand for 
dramatiske parodier og revy-satire. Forestillingen indvarsler 
således historisk teatrets tradition for at kaste satiriske blikke 
på sig selv.

Henri Nathansen: Indenfor murene, 1912,  
Kjeld Abell: Melodien der blev væk, 1935 og  
Per Olov Enquist: Fra regnormenes liv, 1981
Moderniteten i 1900-tallet former bevidstheden om skuespillet 
som et værk i sin egen ret, der foruden menneskelivet og sam-
fundets begivenheder forholder sig til sig selv som emne: Det 
udvider mulighederne for både form og indhold. Aktivisme, 
performance, nøgenhed, radio- og tv-teater og børneteater er 
nye udtryksformer. Oprettelsen af et teatermuseum i Hofte-

1800-tals loge i Hofteatret. Betty Nansens tolkning af Henrik Ibsens Nora, 2005.
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atret i 1922 understreger teatrets nyvundne selvbevidsthed 
som værk og fag. Publikumsmæssigt når demokratiseringen et 
foreløbigt højdepunkt i 1970, hvor det relativt unge kulturmi-
nisterium beslutter at etablere en abonnementsordning, ARTE, 
der statsfinansieret giver alle mulighed for at gå i teatret til 
halv pris.

Dr. Dante: Gasolin, 1994,  
Line Knutzon: Torben Toben, 2000,  
Thor Bjørn Krebs: Om Tommy, 2003,
Ursula Andkjær Olsen/Odin Teatret:  
Det kroniske liv, 2012,  
Von Baden: Let opklaring, 2013,  
Elisa Kragerup/Sort Samvittighed:  
Tove, Tove, Tove, 2015 og  
Christian Lollike/Aarhus Teater:  
Erasmus Montanus, 2017
Siden 1980erne har teatret i lighed med andre kunstneriske 
udtryksformer samplet på livet løs og afsøgt cross-over forma-
ter, der leder tankerne tilbage til teaterhistoriens begyndelse, 
hvor dans og sang, direkte interaktion med publikum, komedie 
og tragedie blev blandet i forestillinger, der kunne vedkomme 
et meget differentieret publikum. Naturligvis med de enorme 
forskelle, som nutidens tekniske formåen og højt specialisere-
de fagligheder inden for manuskript, instruktion, skuespil, lyd, 
lys, scenografi, kostumer og kommunikation giver. 

Tove, Tove, Tove er et godt eksempel. Forestillingen er en 
kunstnerisk transformation af både den biografiske myte og 
Tove Ditlevsens udsagn og tekster og sampler historisk kome-
diespil, tragediespil, syngespil og socialrealisme på en måde, 
så der skabes nutidighed og scenisk nærvær, der virker på et 
blandet publikum, fordi det er råt, empatisk og sjovt.

Det 21. århundredes sampling når også dybt ned i det histo-
riske materiale, og rækken af ikoniske værker bliver afsluttet 
med Christian Lollikes prisbelønnede version af Holbergs 
Erasmus Montanus, som spillede for fulde huse i 2017 på Aar-
hus Teater og bliver genopsat på Østre Gasværk i begyndelsen 
af 2019.

Melodien der blev væk, 1935. Tove, Tove, Tove, 2015.

Bilag 5 • 4



 

4

5

18 ikoniske scenekunstværker

1  Ludvig Holberg: Den Politiske Kandestøber, 1722

2  Johan Herman Wessel:  
Kærlighed uden strømper, 1772

3  Adam Oehlenschläger: Aladdin, 1805

4  August Bournonville: Napoli, 1842 (ballet)

5 Vincenzo Bellini: Norma, 1831 (opera)

6  J. Chr. Hostrup: Genboerne, 1844

7  Henrik Ibsen: Et dukkehjem, 1879

8  Elith Reumert: Nøddebo præstegård, 1888

9  Henri Nathansen: Indenfor murene, 1912

10  Kjeld Abell: Melodien der blev væk, 1935

11  Per Olov Enquist: Fra regnormenes liv, 1981

12  Dr. Dante: Gasolin, 1994

13  Line Knutzon: Torben Toben, 2000

14  Thor Bjørn Krebs/CaféTeatret: Om Tommy, 2003

15  Ursula Andkjær Olsen/Odin Teatret:  
Det kroniske liv, 2012 

16  Von Baden: Let opklaring, 2013

17  Elisa Kragerup/Sort samvittighed:  
Tove, Tove, Tove, 2015

18  Christian Lollike/Aarhus Teater:  
Erasmus Montanus, 2017

Ikoniske scenekunstværker

BALKON

1

Bilag 6

Forslag til placering af de 18 ikoniske værker i Hofteatret

SCENE
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Bilag 7
Ikonisk scenekunstværk:  
komedien Den Politiske Kandestøber  
af Ludvig Holberg

Stedet
Ludvig Holbergs komedier er blevet  
opført i Hofteatret regelmæssigt i 250 år.

Kulturhistoriske  
fortællinger
Ludvig Holbergs Den po-
litiske kandestøber er det 
første originale scenekunst-
værk skrevet og opført på 
dansk. Med Den politiske 
kandestøber bliver den  
danske teatertradition født.

Genstande
Scenemodeller, plakat, 
fotografier, portrætter, 
statuette, kostumestik 
og lydoptagelser.

Stedet:
Holbergs komedier har ikke blot været spillet kontinuerligt i Danmark gennem 300 år – både 
på Det Kongelige Teater og rundt om på landets scener – men har også løbende haft en plads 
i Hofteatret. Allerede i 1770erne blev Holbergs komedier spillet på Hofteatret. Ved åbnin-
gen i 1842, efter istandsættelsen af salen, var åbningsforestillingen Erasmus Montanus med 
prolog af Johanne Luise Heiberg. I 1910erne spillede Det Kongelige Teaters elevskole af-
gangsforestillinger på Hofteatret, bl.a. med en meget ung Osvald Helmuth i rollen som Jakob 
Skomager i Jeppe på Bjerget; siden blev han berømt i rollen som selve Jeppe. I 2017 optog 
Danmarks Radio et program om 1700-tallet og Holberg i Hofteatret.

Kulturhistorisk fortælling:
Den politiske kandestøber er den første originale dansksprogede komedie, der opføres 
professionelt. Således bliver dansk teater født i Komediehuset, Lille Grønnegade i 1722 – og 
genåbningen af Hofteatret i 2022 markeres således også med ikke blot 100-året for indflyt-
ningen af Teatermuseet i Hofteatret, men også 300-året for det offentlige danske teaters 
fødsel.

Holbergs komedier blev opført og udgivet fortrinsvis i 1720erne. Komedierne blev for ho-
vedparten skrevet direkte til det nye, første offentlige skuespilhus i Danmark, Komediehuset 
i Lille Grønnegade, som Holberg selv var med til at etablere. Holberg publicerede, alt imens 
han altså passede sit professorvirke på universitetet og sit øvrige forfatterskab, ikke min-
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dre end 33 komedier. Langt de fleste i 1720erne; den sidste håndfuld i årene op til sin død i 
1754. Holberg er den mest spillede dramatiker i dansk teaterhistorie.

Holberg var inspireret af den antikke komedie, af Molières franske karaktérkomedie og af 
den italienske maskekomedie, oprindeligt inspireret af bl.a. commedia dell’arte. Holbergs 
komedier handler typisk og umiddelbart om mennesker – karakterer – der har en brist eller 
en last, der kan gøres grin med i fornuftens tjeneste, f.eks. den stressede stundesløshed 
(Den Stundesløse, 1723), magtsygen (Den politiske Kandestøber, 1722) og alkoholismen og 
hovmodet (Jeppe på Bjerget, 1722).

Komedierne er klassicistisk opbyggede med moralske epiloger, der matcher enevældens 
verdensbillede. Men samtidigt brugte Holberg ironien og de gryende oplysningstanker til at 
tage livtag med satiren og dermed presse nogle nye erkendelser frem i det danske enevæl-
desamfund, som ikke bare var det nye versus det gamle, men viste paradokser og komplekse 
problemtyper frem i et format, der kunne tåle offentlighed.

Komedierne var derfor også kunstneriske parodier og satirer. De bedste af Holbergs kome-
dier har stort set været læst og spillet uafbrudt. Komediemageren Holberg er et paradoks. 
Naragtigheden og latteren har mange retninger i Holbergs komedier, og hvilken retning tilsku-
eren får at se, afhænger af den teatertid, han eller hun lever i.

Om Den politiske kandestøber

Handlingen
Den politiske kandestøber er satire til tiden, skrevet i 1722. Holberg spejler den danske 
folkesjæl i en politisk komedie fuld af gakkede scenarier, bondske konflikter og spraglede 
karakterer. Hvis Holberg havde levet i dag, havde han ganske givet fundet inspiration i det 
aktuelle, politiske livs kulør og personsager.

Komedien handler om kandestøberen, der hellere vil være politiker. I stedet for at passe sit 
arbejde og sin familie, sidder han på kroen med en håndfuld ligesindede, der nok mener at 
vide, hvad der betyder noget for dansken. Almindelige menneskers almindelige problemer 
har de jo selv tæt inde på kroppen. Kandestøberen læser også aviser og politiske håndbøger, 
så han er godt underrettet om indenrigs- og udenrigssager. Han er faktisk langt bedre egnet 
til at sidde med den politiske magt, end dem, der nu gør det. Hvis han selv skal sige det. Og 
blandt byens småhandlende vinder han tilslutning til sine holdninger.

Da det kommer den herskende magt for øre, at kandestøberen smeder politiske rænker, 
føler de sig truet: Den mand skal standses! Han må bringes til indsigt om, at „et er søkort 
at forstå, et andet skib at føre". Man kan ikke risikere, at kandestøberens luftkasteller får 
grobund. Så han udnævnes – på skrømt – til borgmester, og overdænges med politiske sager, 
som han ingen forudsætning har for at håndtere. Han vikles ind i et virvar af forklaringer og 
bortforklaringer, bilag, afsløringer og lokumsaftaler, der ikke holder vand i byretten. Mens 
sagerne ruller for kandestøberen, slider hans frue med at lære kunsten at omgås byens andre 
fine fruer, og hun har lige fået smag for at være fornem, da læsset vælter for hendes mand.

Den politiske kandestøber,  
Aarhus Teater, 1957.
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Plakat for komedien Den politiske Kandestøber (1722)  
fra en forestilling i teatret i Lille Grønnegade i 1726.  

Teksten lyder:
 

De ved
Hans Kongl. Majests. særdeeles Naade

Privilegerede Danske
ACTEURS

Aabne igien Fredagen dend 19. Juli 1726
Deres Theatrum ved at forestille dend særdelis

lystige og fornøyelige Comædie, kaldet
Dend politiske Kande-Støber

Som med adskillige nye og artige Scener
er forbedret.

Voris nye Danse-Mester, for hvis Skyld denne
Comædie spilles, og som nyder alt hvad samme Aften indkommer,
skal giøre sin yderste Flid med at fornøye Tilskuerne med adskillige

rare Danse, iblandt andre med dend Italienske Nat af Scha-
ramouche og Harlequin, som sidste Gang fandt Ap-

probation hos alle. 
Prisen for dem, som finde Behag udi at bivaane dette Skue-

Spil, er saaledes indrettet:
Hver Person betaler på Theatro - 1 Sletdaler
Udi en af de mellemste Loger - 1 Sletdaler

Udi de underste Loger - 3 Mark
Par Terre - 2 Mark

Paa Galleriet - 1 Mark
For en heel Loge betales som for 4 Personer. 

Iligemaade ombedes de, som forlange en heel Loge, at addressere sig til Mr.
Montaigu, logerendes paa Østergade lige ud for Bagerens.

Theatrum er paa det sædvanlige Sted i Grønnegaden saa kand og Liebha-
verne [de interesserede] igiennem Porten i Gothersgaden indlades; Begyndelsen skeer

præcise Klokken 5, at det Klokken 7 kand have Ende.
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Betegnelse Foto

Plakat 1726

Plakat 1842

Plakat 1934

Plakat 2017

Den politiske  
kandestøber, 1934

Genstandsliste

  Den politiske
            kandestøber
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Betegnelse Foto

Den politiske  
kandestøber, 1972

Tegning: Johanne 
Rongsted som Geske 
1815

Citat:  
Men uheldigvis gik Rahbek, der var stolt af, at han ogsaa af 
Lede ved Burleskerne holdt sig borte fra det Teater, hvor han var 
Direktør, tilfældigt en Aften i November 1815 hen for at se sin 
Veninde Mad. Rongsted, og hun kom da slæbende paa sine 
yppige Geske-arme med en uhyre Spids, der ovenikøbet ikke 
var klædt paa som en Hund fra Prins Eugenii Tid, men skjulte sit 
vrede Gab bag en københavnsk Mundkurv: i Overeensstemmelse 
med Politiplacaten af næstforrige Maaned. Ak, denne Køter! Paa 
et farvelagt Billede fra 1834 svulmede den ligesaa enorm, men 
var ganske vist nu blevet til en Puddel.

Scenebillede, 1934

Scenebillede, 1934

Yderligere materiale (2- og 3-dimensionelt) forefindes og fremvises, herunder fotos og sce-
nemodeller, foruden lydoptagelser med centrale scener fra Den Politiske Kandestøber og 
diverse Holberg-arkivalier og -kuriosa. CD-bogen Holberg til tiden (2014) kan rekvireres hos 
Teatermuseet i Hofteatret.
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Baggrundsviden

Uddrag af artikel om Ludvig Holberg fra Arkiv for dansk litteratur (adl.dk)

Ludvig Holberg, 1684-1754, dansk-norsk forfatter.
I Holbergs omfattende forfatterskab er karakterkomedierne (fx Jeppe paa Bierget, Erasmus 
Montanus og Den politiske kandestøber) de kendteste, men Holberg har haft afgørende – i 
de fleste tilfælde grundlæggende – betydning inden for adskillige andre litterære genrer 
(fx essayet) og inden for faglitteraturen (især historie). De fleste komedier skrev Holberg i 
1720erne, det meste faglitteratur senere. Tidligt forældreløs kæmpede han sig socialt frem 
og op: Efter rejser rundt i Europa blev han professor ved Universitetet og i sin alderdom for-
muende baron. Ved sin død var han allerede europæisk berømt som forfatter.

Idéhistorisk repræsenterer Holberg oplysningstiden. Hans tænkning er fornuftbaseret, rati-
onel; han argumenterer med en common sense, der har sin rod i dagliglivets erfaringer, sna-
rere end han udvikler problemerne systematisk-deduktivt; rent intellektuelle konstruktioner 
var ham bestandig imod. Og hans erklærede hensigt med sin forfattervirksomhed var netop 
at sprede oplysning til gavn for almenheden og til nytte for samfundet. 

Holberg blev født i 1684 i Bergen i Norge og var dermed undersåt af den enevældige danske 
monark (Christian V, 1670-1699). Først en mere nationalistisk eftertid har set et problem i 
forbindelse med Holbergs status som dansk eller norsk forfatter. For samtiden var Holberg i 
København ikke mere fremmed, end hvis han var kommet fra en (også i dag) dansk provins. 
Og – væsentligt for forfatteren – havde "tvillingerigerne" fælles (dansk) skriftsprog. Han blev 
født ind i det embedsborgerskab, som enevælden gavnede, idet faderen var officer, moderen 
af gejstlig slægt gennem flere generationer. Tidligt forældreløs tilbragte han sin første ung-
dom hos en onkel, der var købmand i Bergen, men måtte efter sin optagelse på Københavns 
Universitet 17 år gammel klare sig selv. 

Herfra følger Holbergs sociale karriere to hovedlinjer, den ene i tilknytning til universitetet, 
den anden i tilknytning til landbrug (og anden forretningsvirksomhed).

Den politiske kandestøber,  
Det Kgl. Teater, 1972

Den politiske kandestøber,  
Grønnegårdsteateret, 2008
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Efter rejser til Holland, England og Tyskland og efter udsendelse af sit debutværk, en po-
pulær verdenshistorie, satsede Holberg på lærdom og universitet. Mens han studerede som 
stipendiat på kollegium i København, modtog han af kongen (Frederik IV, 1699-1730) flere 
gange løfte om et professorat ved universitetet. Professoraterne blev dengang besat efter 
et oprykningssystem, idet ikke alle lærestole var lige fornemme og vellønnede. En profes-
sor kunne således skifte fag adskillige gange under sin ansættelse. Derfor måtte Holberg i 
1717 – efter sin hjemkomst fra en flerårig rejse til Frankrig og Italien – tiltræde et professorat 
i metafysik, skønt det var et fag, han afskyede, og hvor han efter egen indrømmelse gjorde 
en ynkelig figur. Et lidt hjerteligere forhold til sin stilling fik han, da han 1720 – samtidig med 
sin "poetiske raptus" – kunne udskifte metafysikken med latinsk digtning, selv om han heller 
ikke inden for det felt synes at have besiddet hverken studentertække eller nogen impone-
rende fagkundskab. Først da han 1730 overtog et professorat i historie, passede mand og 
embede rigtigt sammen; et resultat heraf blev et par latinsprogede lærebøger (1733). Det var 
dog hverken som underviser eller som forsker, men som administrator, at Holberg ydede sin 
bedste indsats som universitetsansat og embedsmand. Han var rektor 1735-1736 og blev 
året efter udpeget til forvalter af universitetets økonomi. Man skal i den forbindelse være 
opmærksom på, at universitetet dengang ejede formue i form af bøndergods, finansielle 
rettigheder etc. Dette arbejde varetog han indtil sin fratræden 1751 til næsten udelt tilfreds-
hed; købmandens pengeforstand forenedes her med embedsmandens omhu og loyalitet. 
Holbergs vota (dvs. begrundede stemmeafgivninger) som medlem af Konsistorium og hans 
øvrige embedsskrivelser, hvoraf en del er bevaret og udgivet, viser ham som universitetspo-
litisk konservativ. På det pædagogiske område kunne han derimod foreslå nok så radikale 
reformer (motivationspædagogik, elevstyret undervisning). 

Den anden hovedlinje i Holbergs karriere er den, der lader ham ende som godsejer og baron. 
Enevælden havde nok muliggjort et sådant avancement fra forældreløs og ludfattig student 
(og vagabond-turist) til adlet godsejer, men finansiere det gjorde den ikke. Holberg fik sine 
mange penge ad tre veje. For det første i form af sin professorgage, der stadig forøgedes ved 
de omtalte oprykninger, og som strakte langt hos den nøjsomme ungkarl. For det andet var 
han – ligeledes med stigende succes – sin egen boghandler og at dømme efter de bevarede 
forretningsbreve en effektiv og ganske pågående sælger. For det tredje ved spekulation. Da 
han omkring 1730 begyndte at skabe sig en egentlig formue, prøvede han først forsigtigt 
med aktier i datidens handelskompagnier, men forlod hurtigt aktierne til fordel for opkøb 
af pantebreve i københavnske beboelsesejendomme, der var gode investeringsobjekter i 
genopbygningsperioden efter branden 1728. Da denne udvikling vendte omkring 1740, fulgte 
Holbergs penge den bedre forrentning, der kunne opnås i landejendomme, og han erhverve-
de 1740 godset Brorupgård ved Slagelse, 1745 godset Tersløsegård ved Sorø. 

Dette var dog langtfra Holbergs første bekendtskab med landbrug. Datidens professorer blev 
nemlig lønnet af afkastet fra universitetets gods, og dette afkast måtte de selv sørge for at 
inddrive. For Holberg har landbrug således fra hans ungdom været indtægtskilde og forret-
ning. Men derudover så han det i et større socialt perspektiv, hvorved han til dels foregreb 
de (især franske) erhvervsøkonomiske filosoffer, der kaldes fysiokrater, og hvis tanker om 
landbrugserhvervets fundamentale rolle lanceredes i årtierne efter hans død. I den tredje 

Den politiske kandestøber,  
Rønne Teater, 2016
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del af sin latinske selvbiografi glæder han sig over, at han har fået sat skik på sit gods, som 
nu florerer, og at han således har opfyldt "officium boni civis", den gode statsborgers pligt. 
I fortsættelse heraf fortæller han, at han har forbedret bøndernes kår, hvilket i øvrigt kan 
bekræftes af samtidige vidnesbyrd.

Men Holbergs omsorg for sine fæstebønder må ikke forveksles med senere tiders filantropi. 
Om sin arbejdsgiverpolitik som godsejer skriver han usentimentalt, at han foretrækker en 
velhavende frem for en forarmet fæstebonde, fordi "en velhavende Bonde i Almindelighed 
ikke [er] andet end en arbeydsom og duelig Huusholder, ligesom en fattig er gemeenligen 
ikke andet end en doven og forsømmelig Husbond".

Det var godset, der muliggjorde Holbergs ophøjelse til baron, idet det med sit omfang af 
1000 tønder hartkorn netop opfyldte det fastsatte krav til et baroni. Holberg havde allerede i 
1735 ladet sig forlyde med, at han for sine forfatterhonorarer ville oprette "en nyttig Stif-
telse" og således "give Publico [pengene] tilbage igien." Hans tvivl om, på hvilken måde han 
som "god statsborger" bedst skulle frugtbargøre sine efterladte midler for almenheden, blev 
afhjulpet ved, at kongen ønskede at få genoprettet Sorø Akademi, men manglede penge til 
den fremtidige drift. Med højtstående embedsmænd som mellemmænd blev der da indgået 
den handel, at Holberg testamenterede sin formue hertil mod, at han blev gjort til baron og 
hans gods til et (udeleligt) baroni, hvilket skete i 1747. Kort efter forøgede Holberg gaven 
og overlod desuden med øjeblikkelig virkning akademiet indtægterne fra godserne. Holberg 
døde i København den 28. januar 1754 og er bisat i Sorø Klosterkirke.

Den politiske kandestøber,  
Folketeatret, 2017
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Bilag 8
Ikonisk scenekunstværk:  
operaen Norma af Vincenzo Bellini

Stedet
Bellinis Norma opføres 47 gange i  
Hofteatret i perioden 1841-1954.  
Premieredato 11. december 1841

Kulturhistoriske  
fortællinger

Christian 8. var passioneret 
optaget af italiensk opera 
og ombyggede Hofteatret, 
så det kunne bruges som 
operascene.

Genstande

Portræt af Christian 8., 
satiretegninger af publi-
kums reaktioner på den 
italienske opera, plakat 
fra forestillingen i 1842, 
portrætter af sangere 
samt dansk-italiensk  
parleur til opera elskere 
samt tegning fra Hoftea-
tret i midten af 1800- 
tallet.

Kulturhistorisk fortælling
I 1839 bliver Christian 8. konge. Han er en berejst mand og har blandt andet med meget stor 
begejstring oplevet opera i Italien. Hans yndlingsopera er Bellinis Norma, og det er netop 
den, som Det Kgl. Teater sætter på plakaten som første forestilling efter tronbestigelsen.  
Teatret har monopol på at spille seriøst teater i København – men også andre vejrer morgen-
luft på operaområdet. 

Philippo Pettoletti, der er direktør for Vesterbroes nye Theater, får i 1840 efter mange forsøg 
lov til af kongen at ”give Forestillinger i det italienske Sprog paa det Dem tilhørende Thea-
ter udenfor Kjøbenhavns Vesterport”, som Christian 8. skriver i sin resolution. Pettoletti får 
samtidig at vide, at han hverken kan regne med økonomisk hjælp fra hoffet, med hjælp fra 
Det Kongelige Kapel – byens eneste orkester – eller fra Det Kongelige Teater i det hele taget. 
Men monopolet er brudt for første gang i 100 år. 

Premieren på den første opera i Pettolettis teater bliver en vild oplevelse for mange af de kø-
benhavnere, der er mødt op; det, de oplever på scenen, er nemlig helt anderledes end hvad 
de er vant til at se og høre, når de går i Det Kongelige Teater. Fædrelandet skriver om en helt 
ny sammensmeltning af sang og drama, og i Dagen kan man læse om de italienske solisters 
“gribende melodiske Fylde” og stemmer med “bøjelighed, fasthed, klarhed og renhed”. Det 
er tydeligt, at italienerne synger med en helt anden teknik end den, københavnerne er vant 
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til fra de lokale sangere. Og med en helt anden gestik. Mange får simpelthen et chok. De 
italienske operaforestillinger bliver en stor succes. 

Succesen får hoffet til at indlede forhandlinger med den italienske trups chef om at blive 
knyttet til Hofteatret. Der bliver indgået en aftale, og fra 1841 til 1854 fungerer Hofteatret – 
blandt andet – som operascene. 

Kampen om pladserne er intens, og folk stimler sammen foran døren til Hofteatret, allerede 
længe før den går op. Man siger, at det er muligt at klemme op mod 1000 tilskuere ind på 
Hofteatret i særlige tilfælde – men officielt er der kun 711 pladser i det lille teater på dette 
tidspunkt. (I dag er der et tilladt max på 180 gæster i Hofteatret).

Bladet Politivennen bringer en øjenvidneskildring: 
“Hoftheatret aabnes paa Forestillingsdagene, som bekjendt, een Time førend Operaen be-
gynder. Men længe førend den Tid samler sig en stor Masse Mennesker i Gangene, udenfor 
Theatrets Forsal, for ved Dørens Oplukning til Denne, at sætte sig i Besiddelse af de at-
traaede Pladser. Denne Masse stormer til fra begge Opgange og forøges hvert Øieblik indtil 
Klokken slaar 6, da Døren aabnes. Men da finder, uagtet Politiets og Vagtens Nærværelse, 
den afskyeligste Trængsel Sted. Alle søge at naae Maalet, at komme igjennem den ikkun 
halvt oplukkede Dør; de Stærke og Brutale trænge sig frem, og Damernes Skrig og Herrer-
nes Raaben høres i denne Nød. Lykkelig den, som slipper ind uden at have taget Skade paa 
Legemet eller Klæderne, men selv den derved udstaaende Angst kan indvirke skadeligt paa 
svage Gemytter.” 

Stedet
Efter første sæson iværksætter Christian 8. en ombygning af Hofteatret, så det bliver mere 
egnet til tidens forestillinger.

Hofbygmester Jørgen Hansen Koch fjerner 22 søjler i salen, som generer udsynet til scenen. 
Han erstatter dem med tynde jernstolper, fjerner de fleste af parterrelogerne på gulvet, og 
bygger et nyt, skrånende gulv, så flere kan se langt bedre end før. Ombygningen ender med 
at løbe op i næsten 20.000 rigsbankdaler i stedet for de budgetterede 10.000. 

Det er Christian 8. selv, der står i spidsen for ombygningen. Han har overværet – i hvert fald 
dele af – ikke færre end 28 af de 71 forestillinger, italienerne har spillet i de fem måneder, de 
var i byen, og han har også tænkt sig at bruge meget af sin tid i teatret fremover. Hans nye 
kongeloge ligger lige overfor Christian 7.’s gamle loge. Det smarte er, at kongen fremover 
helt diskret kan gå til og fra sin loge direkte fra selve Christiansborg Slot via den såkaldte 
Communitetsgang. Praktisk, for kongen overværer ofte kun en enkelt akt af en forestilling, 
hvis han f.eks. skal videre til et vigtigt hofbal, en middag på Amalienborg eller til anden del af 
en forestilling på Det Kongelige Teater. 

Regenten nøjes ikke med at få flyttet sin loge; hofbygmesteren indretter også et privat toilet-
rum lige under den nye kongeloge, hvor kongen i al hemmelighed kan træde af på naturens 
vegne. 

Om Norma
Norma er en opera i to akter af Vincenzo Bellini med libretto af Felice Romani (1788-1864), 
bygget over tragedien Norma, ou L'infanticide af Alexandre Soumet (1788-1845). Operaen 
blev uropført i Milano i 1831.

Handlingen

1. akt
I en hellig lund dybt inde i skoven er en række druider samlet rundt om et alter for at bede 
om styrke imod den romerske besættelsesmagt. Ypperstepræsten, Oroveso, leder bønnen. 
Efter ritualet forlader druiderne skoven. Øjeblikke senere, ankommer den romerske stathol-
der, Pollione sammen med sin centurion, Flavious. Pollione fortæller Flavious, at han ikke 

Bilag 8 • 2



længere elsker Orovesos datter, Norma, selvom hun har brudt sit kyskhedsløfte og i hemme-
lighed har født ham to børn. Pollione er i stedet blevet forelsket i en af templets jomfruelige 
præstinder, Adalgisa.

De to romere forsvinder hurtigt fra scenen, da druiderne bliver kaldt til templet. Druiderne 
beder Norma om at støtte dem i deres plan om at bekæmpe romerne, men hun svarer, at 
tiden ikke er inde til krig. I stedet synger hun en bøn om fred i arien ”Casta diva” til månens 
gudinde i håbet om at forlænge Polliones liv.

Da Norma forlader scenen, træder Adalgisa frem foran alteret for at bede om styrke til at 
modstå Polliones bejleri. Da Pollione ankommer, overgiver hun sig dog til ham og indvilger i 
at rejse til Rom med ham den næste dag, så de kan blive gift.

I sit sideværelse betror Norma sin tjener, at hun frygter, Pollione elsker en anden kvinde og at 
de vil flygte til Rom den kommende dag. Hun fortæller også, at hun ingen idé har om, hvem 
den anden kvinde er. 

Adalgisa ankommer med tungt hjerte for at søge råd hos Norma. Adalgisa fortæller Norma, 
at hun har svigtet deres guder, fordi hun har givet sin kærlighed til en romersk mand. Norma, 
der genkalder sig sin egen samme synd, er på nippet til at tilgive sin veninde, da Pollione 
kommer for at lede efter Adalgisa. Normas kærlighed bliver til vrede, og Adalgisa indser, 
hvad der er sket. Derefter nægter Adalgisa at tage af sted med Pollione på grund af sin loya-
litet til Norma. 

2. akt
Norma beslutter sig for at dræbe sine børn, så Pollione aldrig kan få dem, men hendes kær-
lighed til børnene forhindrer det. Hun beder Adalgisa om at tage børnene med til Pollione. 
Hun vil opgive sin kærlighed, så Adalgisa kan gifte sig med Pollione og opdrage Normas børn 
som sine egne. Adalgisa nægter og fortæller i stedet Norma, at hun vil overbevise Pollione 
om at komme tilbage til Norma. Norma bliver bevæget af Adalgisas venlighed og sender 
hende af sted til Pollione.

Ved det hellige alter fortæller Oroveso de forsamlede druider, at Pollione er blevet erstattet 
af en ny leder, der er mere grusom. Han anbefaler, at de afholder sig fra et oprør lige nu, 
men i stedet bruger god tid på at planlægge næste skridt.

Norma venter på at høre nyt fra Adalgisa. Da hun endelig ankommer, er det med dårlige 
nyheder. Hun har ikke kunnet overbevise Pollione om at komme tilbage til Norma.

Optændt af raseri ankommer Norma til det hellige alter og forlanger krig mod romerne. 
Oroveso befaler, at et liv bliver ofret til guderne. Det skal sikre dem sejren. I det samme 
ankommer druidernes vagter. De har fanget Pollione, mens han var ved at krænke det hellige 
tempel. Oroveso udpeger Pollione som offeret, men Norma skubber sin tidligere elskede til 
side og siger til ham, at han kan få sin frihed, hvis han opgiver sin kærlighed til Adalgisa og 
vender tilbage til Norma. Pollione takker nej til hendes tilbud. I magtesløshed tilstår Norma 
sine synder til sin far foran alle druiderne og tilbyder sig selv som offer.

Pollione bliver så imponeret over Normas offervilje, at han forelsker sig i hende igen. Han iler 
hen til alteret og træder op på det ved Normas side. De bliver begge opslugt af flammerne.

Genstandsliste

Betegnelse Foto

Peter Klæstrups tegning af 
Frederik 7. til en studenter-
forestilling i 1850'erne.

Bilag 8 • 3



Betegnelse Foto

Portræt af Christian 8.

Portræt af Philippo Pettoletti

Karikatur fra det satiriske 
blad Corsaren

Karikatur fra det satiriske 
blad Corsaren

Tegning med Pietro Rossi og 
Napoleone Torre

Plan over Hofteatret  
1855-56
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Betegnelse Foto

Knud Gamborg tegning af  
en opførelse af Barberen i 
Sevilla på Hofteatret i 1842

Karikatur fra det satiriske 
blad Corsaren

Chr. 8.s kighul

Chr. 8.s das

Plakat fra Norma-opførelsen 
den 11. marts 1842

Tegning af publikum i en loge 
i Hofteatret ca. 1842

Portræt af Jenny Lind "Den 
svenske nattergal", 1843

Italiensk-dansk Parleur, 
1845
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Baggrundsviden
Uddrag af artikel om Christian 8. fra Dansk Biografisk Leksikon

Christian 8. 1786-1848

Dygtige lærere gav Christian kundskaber og vakte hans mangfoldige interesser for naturen og 
de humane fag. Omkring hoffet samledes en kreds af kunstnere og videnskabsmænd, som 
fik betydning for Christians udvikling og lagde grunden til den brede humane dannelse, der 
blev hans væsens særkende. 

Hjemmets bevidste danskhed gav ham betingelser for at forstå det nye åndsliv, som vokse-
de frem i hans ungdomstid. Et fordelagtigt udseende og sikkerhed i optræden, selskabelige 
talenter, sans for musik og dans havde han fået i vuggegave, og disse fortrin udvikledes til 
fuldkommenhed. Han blev en kræsen livskunstner og en ypperlig amatør i vurderingen af 
kunst, litteratur og videnskab. Hans tilbøjelighed til livsnydelse med sans for bordets glæder 
og smukke kvinders selskab og hans ydre elegance og selvsikre optræden kunne let opfat-
tes som udtryk for overfladiskhed og behagesyge. Disse træk hos ham forenedes imidlertid 
med en aldrig afmattet flid. Han arbejdede pligtopfyldende med sine opgaver og holdt sine 
medarbejdere fuldt beskæftiget.

Efter tidens skik udnævntes Christian allerede 1797 til oberst og 1802 til generalmajor. 1803 
blev han konfirmeret og fulgte samme år faderen på en baderejse til Nordtyskland med et 
besøg hos moderens familie i Mecklenburg. Her traf han kusinen, Charlotte Frederikke, og 
da han kom igen det følgende år, deklareredes forlovelsen. Ægteskabet blev hektisk og endte 
i en katastrofe der kom til at præge prinsens ungdom dybt. Prinsessens bekendtskab med 
komponisten Du Puy gjorde ægteskabet umuligt og blev den ydre anledning til dets opløsning 
1810. I de følgende år udfoldede prinsen sig i selskabslivet og dyrkede sine mineralogiske, 
litterære og kunstneriske interesser. 1809 tiltrådte han stillingen som præses for kunstaka-
demiet og intensiverede sin indsats for at støtte kunsten i Danmark. Hans regnskaber aflæg-
ger vidnesbyrd om en omfattende mæcenvirksomhed med støtte til akademielever, indkøb 
af værker af både ældre og yngre kunstnere, udsættelse af præmier m.m. Efter tronbesti-
gelsen 1839 kom partikulærkassen i et vist omfang til at finansiere den kunststøtte, Christian 
ivrigt fortsatte. På sine rejser besøgte han samtidens kunstneratelierer og omgikkes danske 
kunstnere og videnskabsmænd som opholdt sig i det fremmede. Hans virksomme interesse 
for malere og billedhuggere, hans deltagelse i forhandlingerne om Thorvaldsens store arbej-
der til Christiansborg Slot og Frue Kirke og hans omsorg for tidens store digtere berettiger 
utvivlsomt J.N. Madvigs bemærkning om, at enevælden skabte Danmarks berømmelse for 
liberal fremme af kunst og videnskab. 

Forholdet mellem Christian og Frederik 6. var svingende og ikke hjerteligt, måske som et 
resultat af den gamle modsætning mellem arveprinsen og regenten, skærpet af Frederik 6.s 
skepsis over for fætterens spillende begavelse og ydre sikkerhed. Følgen var, at Christian 
blev uden politisk indflydelse og kun betroedes mindre militære opgaver. Han forblev hele 
livet "civil" i tankegang og levevis. 

Christian blev udnævnt til statholder i Norge i 1813. For Norge blev Christians udnævnelse et 
vendepunkt på landets vej mod politisk frihed og selvstændighed. Denne fase i hans politik 
kulminerede, da han 17. maj 1814 underskrev Norges fri forfatning og blev valgt til norsk 
konge. Det varede kun kort, senere samme år afstod kongen Norge til den svenske trone.

På rejsen til Norge havde Christian forberedt sit ægteskab med prinsesse Caroline Amalie af 
Augustenborg, og i begyndelsen af 1815 giftede de sig. Samme år gik Christian til Fyn som 
guvernør og kommanderende general, formentlig fordi Frederik 6., der havde set med kølig-
hed på de farer det norske eksperiment havde kunnet medføre for Danmark, ønskede ham 
lidt på afstand. Christian fik i Odense afløb for sin trang til repræsentation og selskabelig-
hed, samtidig med at han ivrigt tog sig af områdets problemer. Som præsident for Fyns stifts 
patriotiske selskab fik Christian afløb for sine kulturelle interesser.

I sin lange tronfølgertid foretog Christian en række udenlandsrejser, hvoraf den mest omfat-
tende 1818-22 gik til Tyskland, Italien, Schweiz, Frankrig og England. Han havde samtaler 
med en række fyrster og ledende statsmænd, hørte på debatterne i de lovgivende forsam-
linger og satte sig i det hele taget grundigt ind i de politiske forhold. I sine samtaler søgte han 
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at fjerne de misforståelser og fordomme der endnu måtte bestå fra hans optræden i Norge. 
Desuden bragte rejsen ham i forbindelse med kunst, og kunstnere, forfattere og lærde, hvor 
han kom frem. 

Først 1831 blev Christian draget tættere ind i dansk politik, da han blev optaget i gehejme-
statsrådet. 3. december 1839 besteg Christian tronen. Hans kongegerning blev kort, men 
omfattede en periode med afgørende vendepunkter i det danske folks historie. 

Christian skuffede straks de forventninger om en forfatning, der stilledes til ham ved tronbe-
stigelsen. I Norge havde forfatningen været et middel til at hævde landets selvstændighed og 
sikre kongemagten, i Danmark ville forfatningen åbne vejen for statens opløsning. En række 
reformer, bl.a. kommunalreformer i København og på landet, var forberedt under forgæn-
geren, men Christian støttede og fremmede dem. Hovedvægten lagde han på reformerne af 
finansstyrelsen med øget tilsyn og bedre revision i kasse- og regnskabsvæsenet. Et skridt i 
retning af bedre styring af den offentlige forvaltning var offentliggørelsen fra 1841 af bud-
getter og normalreglementer for de enkelte etater. Christian forberedte desuden en større 
reform af administrationssystemet med oprettelse af et udvidet statsråd efter preussisk 
mønster og eventuelt indførelse af ministerialsystemet. 

I mange sager kæmpede Christian mod vanskeligheder, skabt af tiden og i løbet af 1847 var 
det klart for ham, at en fri forfatning var blevet en nødvendighed. Han genoptog tanken om 
et udvidet statsråd, og han drøftede med sine omgivelser en folkerepræsentation med skat-
tebevilgende og lovgivende myndighed. I et efterladt brev rådede Christian sin søn til at give 
riget en forfatning. Til det sidste arbejdede han med tanken om at sikre statens sammen-
hæng. Christians død 1848, kort før revolutioner i Europa yderligere satte gang i de opløs-
ningsprocesser, han havde set udvikle sig i sin regeringstid, blev slutpunktet for enevælden.

Se også:
Læs meget mere om de italienske operaer i Hofteatret i bogen: Henrik Engelbrecht: Rama-
skrig. Bogen kan fås på Teatermuseet i Hofteatret.
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Bilag 9
Ikonisk scenekunstværk:  
balletten Napoli af August Bournonville

Stedet
August Bournonville gik i balletskole i 
Hofteatret og havde sin debut på Hof-
teatrets scene.

Kulturhistoriske  
fortællinger

Bournonville skrev sit ho-
vedværk Napoli på en ufri-
villig orlov fra sit arbejde 
som balletmester ved Den 
Kgl. Ballet. 

Genstande

August Bournonvilles 
portræt og personlige 
ejendele samt plakat, 
balletsko og fotografier 
fra forskellige opførelser 
af forestillingen Napoli.

Stedet: 
August Bournonville blev uddannet balletdanser på Det Kgl. Teaters balletskole i begyndel-
sen af 1800-tallet. Balletskolen havde på det tidspunkt til huse i Hofteatret. Det var også på 
Hofteatrets scene, Bournonville debuterede i 1814, da han var 9 år gammel.

Kulturhistorisk fortælling:
August Bournonville (1805-1879) er det største navn i dansk ballet. Den levende arv efter 
ham har overlevet fra 1800-tallet og op til vore dage. Fem hovedværker findes stadig i re-
pertoiret i dag: Sylfiden, Napoli, Et Folkesagn, Kermessen i Brügge og Konservatoriet.  
Traditionen omfatter desuden Bournonville-skolerne og inkluderer dansestil, mimisk praksis 
og æstetik. Den repræsenterer desuden en særlig livsholdning, der kommer til udtryk gen-
nem Bournonvilles talrige skriftlige arbejder. Det særegne ved traditionen er, at disse ballet-
ter aldrig har været så længe ude af repertoiret, at de er blevet glemt og har måttet "rekon-
strueres". De repræsenterer derved en ubrudt tradition, der har holdt sig levende gennem 
en kontinuerlig personlig overlevering fra generation til generation. Det er uden sidestykke i 
balletverdenen på verdensplan. 

August Bournonville var balletmester, chefkoreograf og pædagog ved Den Kgl. Danske Ballet 
1830-1877, dog afbrudt af en ufrivillig orlov i 1841, som Bournonville blev sendt på efter han 
havde fornærmet kongen ved fra scenekanten at henvende sig direkte til ham i kongelogen. 

Orloven blev holdt i Napoli, som blev et meget inspirerende møde for Bournonville. Befolk-
ningen, fiskerlivet ved havet og ikke mindst den italienske dans, tarantellen inspirerede ham 
til balletten, Napoli. I museets ssamling er der fotografier fra opførelser af Napoli fra 1898, 

Bilag 9 • 1



1903, 1919, 1926, 1930, 1939, 1945, 1949, 1950, 1962 og 1963, men Napoli er blevet opført 
ofte helt op til i dag, senest i juni 2018. I forbindelse med den seneste opførelse skrev Det 
kgl. Teater om forestillingen:

”I Napoli får du en fortættet historie om forelskelse, lidenskab og det gnistrende, italienske 
temperament. Nikolaj Hübbe har iscenesat August Bournonvilles klassiske ballet. I balletme-
sterens vision bliver den berømte ballet næsten Fellini-agtig filmisk, og musikken i 2. akt er 
nykomponeret. Nyd gaderne i Napoli, en ikonisk Vespa og magiske undervandsscener.”

Der er stadig stor interesse for Bournonville-tra-
ditionen. Her er det Andreas Kaas som den unge 
August Bournonville, der træner i forsalen i Hofte-
atret, nøjagtig der hvor den kongelige balletskole 
i starten af 1800-tallet havde sine øvefaciliteter. 
Billedet er taget under filmoptagelserne til August 
Bournonville - ballettens digter, 2018.

Om Napoli

Napoli, eller Fiskeren og hans Brud er en romantisk ballet i tre akter med libretto og koreo-
grafi af August Bournonville og musik af Niels W. Gade, Edvard Helsted, H.S. Paulli og H.C. 
Lumbye; premiere 1842.

Napoli er August Bournonvilles mest berømte ballet. Med sin historie om fiskeren Gennaro 
og hans forlovede, Teresina, der med ægte kærlighed, mod og tro på Madonna overvinder 
alle farer og fristelser, som de udspiller sig i Den Blå Grotte i anden akt, spejler balletten 
optimismen og den lyse side af dansk romantik.

Miljøet er folkeligt, og livsglæden stor. Tredjeaktens festkæde af danse, der har været opført 
som selvstændigt divertissement siden begyndelsen af 1900-tallet., er Den Kgl. Ballets visit-
kort.

Napoli, handlingen
Da tæppet går op, befinder vi os ved det lille fiskerleje ved den italienske by Napoli. Det er 
aften, og havnen summer af liv. Den unge pige Teresina venter spændt på, at hendes kære-
ste Gennaro, som er fisker, skal komme i land med dagens fangst. Da Gennaros skib har lagt 
til og losset sin fangst, sejler det unge par alene ud på havet for at nyde hinandens selskab. 
Det trækker op til uvejr, og midt i en voldsom storm kæntrer Gennaros båd. Gennaro får 
reddet sig i land, men Teresina er forsvundet. Alle i byen regner hende for død, og Gennaro 
bliver beskyldt for at være ansvarlig for pigens død. Dog får Gennaro munken Fra Ambrosios 
forståelse og tilgivelse. Gennaro sejler igen ud på havet for at søge efter sin elskede. 

Teresina er ikke død. Hun er blevet reddet af overnaturlige havnymfer, der fører hende til 
deres hjem, Den blå Grotte på øen Capri. Her forelsker havånden Golfo sig i Teresina og 
afviser hendes ønske om at komme tilbage til sin kæreste i Napoli. Golfo fortryller Teresina 
således, at hun glemmer alt om Gennaro og Napoli, og hun forvandles til en havnymfe. 

Gennaro har dog ikke opgivet håbet om at finde sin kæreste, og han ankommer til Den blå 
Grotte. Golfo forsøger at skræmme ham væk med både farer og fristelser, men Gennaro 
er viljestærk og glemmer ikke tanken om sin elskede Teresina. Først kan Teresina slet ikke 
genkende Gennaro. Da han tager den kristne medaljon frem, som munken Fra Ambrosio har 
givet ham med, husker hun pludselig både sin kærlighed til Gennaro, og hvem hun er. For-
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tryllelsen er hævet. Den ægte kærlighed og kristendommen har sejret over den overnaturlige 
havånd Golfo. 

Sammen vender Teresina og Gennaro tilbage til Napoli. Da byens befolkning forstår, at det er 
med kristendommen og kærlighedens magt, at det unge par har sejret, bliver de modtaget 
med glæde, dans og fest.

Genstandsliste

Betegnelse Foto

Skrivesæt i sølv

Oliemaleri

Titelblad til  
Mit Theaterliv

Indstuderingsblade til 
Napoli
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Betegnelse Foto

Indstuderingsblade til 
Napoli

Forestillingsfoto

Forestillingsfoto

Forestillingsfoto

Forestillingsfoto

Forestillingsfoto

Bilag 9 • 4



Betegnelse Foto

Plakat til Napoli i 1842

Filmstrimler

Baggrundsviden
Artikel om August Bournonville fra Dansk biografisk leksikon:

August Bournonville, Antoine August Bournonville, 21.8.1805-30.11.1879, solodanser, 
balletmester, koreograf. Der fandtes ikke dansk blod i August Bournonvilles årer: faderen 
var fransk, moderen svensk, og de giftede sig først da faderen skulle være kgl. embedsmand 
efter balletmester Vincenzo Galeottis død i 1816.

August Bournonville fik sin første undervisning af faderen og blev otte år gammel optaget 
på Det kgl. teaters balletskole. I modsætning til de fleste af datidens balletelever fik han en 
grundig skoleuddannelse. Han lærte sprog – talte flydende fransk – historie, mytologi, sang, 
violinspil og litteratur hvor især hans fortrolighed med Oehlenschlägers værker blev af be-
tydning for hele hans senere udvikling og placering i dansk åndsliv. Han debuterede den 12. 
oktober1813 som en af Regnar Lodbrogs sønner i Galeottis ballet Lagertha, og siden fulgte 
flere småroller. August Bournonville havde svært ved at vælge om han skulle være danser, 
sanger eller skuespiller, ikke mindst efter at han havde gjort stor lykke med foredraget af 
en romance som Adonia i Salomons Drøm (29.oktober 1817). En talefejl var imidlertid en 
hindring, og han valgte dansen. I 1820 blev han engageret som danser og fik sammen med 
faderen af fonden Ad usus publicos stipendium til en studierejse til Paris. August Bournonvil-
le vendte tilbage til Kbh. og blev en meget anvendt danser, men balletten på Kongens nytorv 
stod i stampe. Allerede i Galeottis sidste år havde det knebet med inspiration og fornyelse, 
og August Bournonvilles far viste ikke rigtig noget initiativ. Han trak sig i 1823 tilbage fra tea-
tret, og sønnen August vendte i 1824 tilbage til Paris på orlov.

I Paris studerede August Bournonville blandt andre hos så berømte lærere som Pierre Gardel 
og Auguste Vestris den yngre der ligesom August Bournonvilles far havde kunstneriske tråde 
bagud til dansens reformator Jean-Georges Noverre. Efter to års studier blev August Bour-
nonville engageret som solist ved pariser-operaen hvor han blev partner blandt andre for 
romantikkens store ballerina Marie Taglioni og sluttede venskab med Jules Perrot der var 
den betydeligste franske danser i perioden og senere blev en virksom koreograf. I Paris lærte 
August Bournonville den franske stil som senere forsvandt overalt i Europa, men bevare-
des i København og blev et særkende for Den kongelige danske ballet. Bortset fra nogle få 
måneders ophold i London og København blev August Bournonville i Paris til 1829 hvorpå 
han – efter mange forhandlinger – vendte tilbage til København for at modtage en attenårig 
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kontrakt som solodanser og dansedirektør ved Det. kgl. teater. August Bournonville kunne 
uden tvivl have gjort en international karriere men foretrak at vende hjem til sin fødeby hvor 
balletten i høj grad trængte til inspiration og ordnede forhold. Foruden stillingen ved Det kgl. 
teater blev August Bournonville tillige hofdansemester.

Bournonvilles udmærkede forstand, hans fortrinlige kundskaber, hårdnakkede vilje og 
brændende ærgerrighed gjorde ham til en glimrende balletmester. Han kom med det nye, og 
både på det kunstneriske og på det organisatoriske område blev hans indsats skelsættende, 
banebrydende og med betydning helt frem til i dag. Under ham vandt balletten anseelse som 
en selvstændig og en national kunstart, ligesom danserne kan takke August Bournonville for 
den sociale anerkendelse de fik langt tidligere her i landet end andre steder. Med fuld ret 
kunne August Bournonville derfor i sine erindringer Mit Theaterliv skrive: "Jeg har tilkæm-
pet Balletten en anstændig Plads i Kunstens Rige og gjort den til en Prydelse for den samme 
Scene, hvor jeg fordum har seet den ringeagtet og forsømt" (I 52).

1830–1848 forenede August Bournonville alle funktioner i sin person. Han var solodanser, 
pædagog, koreograf, instruktør, forfatter af ballettekster og organisator. Som danser besad 
han tidens elegance, præcision og lethed. Det mærkedes at han havde været elev hos de 
store franske dansere fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af det ny århundrede hvor 
mandsdansen endnu var i centrum, før romantikkens forgudelse af ballerinaen satte ind. I 
August Bournonvilles egne balletter blev mandsdansen mere centralt placeret end ellers i 
tidens romantiske repertoire, og netop denne udfordring i Bournonville-balletterne har til 
stadighed medført en række store mandsdansere i dansk ballet helt op til i dag. – August 
Bournonville havde i det franske udviklet sig til en virtuos og selvbevidst danser med styr-
ke både i brillantdansen og i det mimiske. Da han den 1.september 1829 indledte nogle 
måneders gæsteoptræden på Kongens Nytorv som Zephyr i en af sine tidligste kompositio-
ner Gratiernes Hylding sagde publikum: "Han flyver". Og selv satte August Bournonville me-
gen pris på Oehlenschlägers stærke ros af hans pantomimiske udtryk som den hjemvendte 
helt i balletten Soldat og Bonde: "Vi troe at høre ham tale og følge de fortalte Begivenheder 
i alle Nuancer, saa fortræffelig er hans Pantomime" (Prometheus, 1833 89). August Bournon-
ville var en fejret danser der spændte fra Alonzos glødende dans i Toreadoren til den kæk-
ke, overmodige Polka Militaire, hvor han med smæld slog hælene sammen, og som han til 
samtidens forargelse udførte ved faderens dødsleje.

Om sig selv som danser skriver August Bournonville med naiv umiddelbarhed parret med 
selvbevidst forståelse af sit værd og den virkning han gjorde fra en scene: "Der gives Dand-
sere, der hver for sig besidde større Aplomp, Elevation og Pirouetfærdighed, der udføre Cha-
racteerdandse med en høiere Grad af Ejendommelighed, men neppe Nogen, der forenede 
flere af Dandsens Egenskaber og besad en større Mangfoldighed end netop jeg. Jeg dand-
sede med mandigt Liv, mit Lune og min Energi har paa alle Theatre gjort det samme Indtryk. 
Jeg stemte Tilskuerne til Glæde, og inden de beundrede mig, maatte de holde af mig." (Mit 
Theaterliv I 40).

Det var ikke kun fransk stil og balletteknik August Bournonville havde lært i Paris. Også i sine 
ballettemaer og i sin iscenesættervirksomhed var Bournonville påvirket af hvad han havde 
set i sine studieår, ligesom han til stadighed fulgte med i udviklingen i den franske hovedstad. 
August Bournonville var en af de få danske teaterfolk som virkelig var europæisk og moderne 
orienteret i perioden. Han hjalp ved iscenesættelser af opera og skuespil på Det kgl. teater, 
både når det drejede sig om store masseoptrin og finere salonkomedie. Men først og frem-
mest var han koreograf, og i modsætning til sin forgænger Galeotti der ofte ballettiserede 
tragedier og komedier skabte August Bournonville sine egne ballettekster. I sine balletter 
opererede han med mere komplicerede scenerier og et friere linjespil, end man var vant til, 
men kendetegnet for hans koreografiske stil var først og fremmest ynde og lethed, gratie og 
glæde.

August Bournonville skabte over 50 balletter foruden et utal af divertissementer og indslag 
i operaer og skuespil. Han opererede i alle genrer, ofte med meget sikker sans for hvad 
der var aktuelt og oppe i tiden. Han skabte ligefremme, ukomplicerede og underholdende 
idylballetter som Fjernt fra Danmark, 1860, inspireret af korvetten Galatheas jordomsejling 
og velegnet til at styrke nationalfølelsen ligesom Livjægerne paa Amager, 1871. Han lavede 
lystige folkelivsbilleder som den flamske Kermessen i Brügge, 1851, mens frugten af et be-
søg i Norge blev det tidemannske livsbillede Brudefærden i Hardanger, 1853, og senere førte 
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Bjørnsons populære fortællinger ham til Fjeldstuen, 1859. Med inspiration fra Oehlensch-
läger skabte han balletter over de nordiske sagnkredse med Valkyrien, 1861 og Thryms-
qviden, 1868, mens Ingemanns nationalromantiske værker inspirerede ham til Valde-
mar, 1835 og Erik Menveds Barndom, 1843. Han skabte samtidsballetten Zulma, 1852, 
inspireret af den engelske verdensudstilling med Krystalpaladset, og Konservatoriet eller et 
Avisfrieri, 1849, komponeret over ungdomstiden i Paris.

Som den franske romantik sværmede August Bournonville for det sydlandske og pittoreske. 
Hans balletter foregår ofte i fjerne lande med Spanien og Italien som de foretrukne. Denne 
begejstring for det sydlandske har August Bournonville fælles med guldaldertidens danske 
forfattere, ikke mindst H.C. Andersen som var en personlig ven af ham, ligesom August Bour-
nonville arbejdede tæt sammen med tidens danske komponister såsom N.W. Gade, J.P.E. 
Hartmann og H.C. Lumbye for blot at nævne nogle.

Den genre August Bournonville skabte sine hovedværker i var den romantiske ballet hvor 
dansen og pantomimen går sammen i den dramatiske udformning, og hans tre betydeligste 
værker i denne genre er Sylfiden som han i 1836 kalkerede for sin yndlingselev Lucile Grahn-
Young efter Filippo Taglionis originalballet fra 1832, Napoli, 1842 og Et Folkesagn, 1854 
der foregår i 1500-tallets Danmark og hvis baggrund kan søges i Just M. Thieles udgaver af 
danske folkesagn og Chr. Winthers lyrik. Disse tre balletter der stadig opføres og hører til 
klenodierne i det danske balletrepertoire, fører ind til kernen i August Bournonvilles livs- og 
kunstsyn. Trods stærk påvirkning fra Frankrig og fransk romantik er August Bournonville til 
syvende og sidst meget dansk i sin kunst. Den livsholdning han repræsenterer er så fjernt 
som vel muligt fra den franske og engelske romantik med disse landes dyrkelse af det split-
tede og disharmoniske. Med en stærk etisk og kristelig holdning træder August Bournonville 
ind i en dansk biedermeier-tradition med en idealistisk overbygning. Kunst skal højne os og 
gøre os harmoniske. August Bournonville er på linje med tidens danske forfattere og andre 
kunstnere i opfattelsen af kunsten som et middel til at skabe forbindelse mellem denne 
verden og en højere. "Det er Kunstens og navnlig Theatrets Mission at skærpe Tanken, løfte 
Sindet og forfriske Sandserne," skriver August Bournonville i sin koreografiske trosbeken-
delse. (Mit Theaterliv II, 3) Det er en verden med orden, skønhed, harmoni og glæde August 
Bournonville bekender sig til i sine balletter hvor det stærkt erotiske, det lidenskabelige og 
det dæmoniske fjernes eller besejres. "Sylfiden" er derfor med sin disharmoni, personifice-
ret i den mandlige hovedperson James med det splittede sind, ikke typisk for August Bour-
nonvilles livssyn som sådan, men måske nok for 1830'ernes danske åndsliv hvor indflydelsen 
fra fransk og engelsk romantik i nogle år fik harmonien til at vakle. For generationen efter 
Oehlenschläger og Thorvaldsen var harmonien ikke en given og naturlig ting, og det er her 
August Bournonville hører hjemme. Idyllen der er karakteristisk for August Bournonvilles bal-
letter er i de romantiske storværker som Napoli og Et Folkesagn en tilkæmpet holdning; ikke 
en overflade-attitude, men en bevidst idyllisering skabt ud fra en dyb viden om tilværelsens 
farligere kræfter som må bekæmpes, om roen og enheden skal bevares.

August Bournonville brød undertiden med Det kgl. teater og tog engagement i udlandet, men 
kun i kortere perioder. Skuffet over J.L. Heibergs direktorat var han 1855–56 balletmester 
ved operaen i Wien hvor han dog mødte megen modstand og ikke rigtig gjorde sig. Langt 
mere held havde han under gæstespil i Stockholm hvis opera han 1861–64 styrede som in-
tendant, og hvor navnlig hans virksomhed som instruktør på talescenen var af betydning for 
den svenske scenes udvikling i retning af naturlighed i spillet. Derefter tog han på ny ansæt-
telse ved Det kgl. teater dels som ballettens leder, dels som instruktør for operaen hvor han 
blandt andet medvirkede ved førsteopførelsen her i landet af Lohengrin og Tannhäuser.

Da han i 1848 tog afsked som danser udsendte han første del af memoireværket Mit Thea-
terliv hvis senere dele udkom i 1865 og 1877–78, en vigtig kilde til viden om datidens teater-
liv hvis udsagn dog skal behandles med varsomhed. August Bournonville stred på alle fronter 
for sin kunst og dens udøvere. 1869 grundlagde han Ballettens private pensionskasse og 
forsvarede i pjecer og indlæg balletten når den blev angrebet i eller uden for rigsdagen. 1877 
forlod han teatret, og to år senere døde han. August Bournonville havde ikke regnet med at 
hans værker ville holde sig på scenen. "Intet i denne Verden er uforgængeligt," skrev han 
til sin ven Frederik Høedt kort før sin død, "og allermindst Scenens flygtige Fremtoninger." 
Men eftertiden gav ham ikke ret. Hans elever bevarede stilen og værkerne, først og fremmest 
Hans Beck. I 1930'erne og 40'erne stod Valborg Borchsenius og Harald Lander for en række 
nyindstuderinger af den lille halve snes Bournonville-balletter som stadig kan opføres, og 
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intet kompagni i verden ejer så stort et repertoire fra den romantiske periode. Efter anden 
verdenskrig blev August Bournonville for alvor internationalt berømt, Den kgl. ballet begynd-
te sine turneer.

Se eventuelt også:
Jørgen Leth: At danse Bournonville, 1979 (kan ses på Filmcentralen.dk)
Se desuden versioner af balletten fra hele verdens scener på Youtube
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Plantegninger Bemærk at plantegningerne er ikke i samme målestoksforhold og 
derfor alene angivet ved faktiske mål. Alle mål er angivet i cm.

Teatermuseet i Hofteatret

1. Publikumsadgang

2. Personaleområde

3. Arkiver og samlinger
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PUBLIKUMSTRAPPE

1738

285

Publikumsadgang

MELLEMGANG VED FORTRAPPE, PUBLIKUMSTOILET OG TRAPPERUM NR. 14

133

246

378

115

498

392

 

Publikumsindgang  
fra ridebanen

Folketings- 
gang
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Publikumsadgang

FORSAL

492

1200

Indgang fra  
hovedtrappe

 

 

CAFÉ
GARDEROBE

GARDEROBE CAFÉ

500500

452

Flugtvej
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PARTERREGANGE

1300

123

123

500190

235

Publikumsadgang

 

FOYER  

FOYER

1347

340

1000

452

306

Flugtvej

Flugtvej

Udgang til 
balkon

Flugtvej

GANG MOD RIDEBANEN

GANG MOD FOLKETINGET
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PUBLIKUMSSAL

1600

1100

 

Publikumsadgang

SCENE

1400

1350 800

235

1700-TALS
GARDEROBE

SCENE
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Publikumsadgang

CHR. 7’s LOGE

CHR. 8’s LOGE

FR. 7’s LOGE

1 BALKON RIDEBANESIDE

1 BALKON FOLKETINGSSIDE

1600 150520 545

487

487

332DET GRØNNE RUM

N
IC

H
ER

U
M

N
IC

H
ER

U
M
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BAGSCENE

336xxxx 477

1350

KONTOR KONTOR KONTOR

TEKNIKRUM GARDEROBE 1700-TALS
GARDEROBE

612

Personaleområder

 

477

"BERØMMELSENS" TRAPPE

BAGSCENE/ARBEJDSOMRÅDE
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Personaleområder

RUM UNDER TRAPPEN VED CAFÉ RUM UNDER TRAPPEN VED 
 PUBLIKUMSGARDEROBE

181

231

176

231

 

PERSONALEGARDEROBE                              UNDER BERØMMELSENS TRAPPE

172

140

70 140126356

125

185

 

Flugtvej/
Folke-
tinget

MATERIALE- 
RUM

PERSONALEGARDEROBE

MATERIALEOPBEVARING
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UNDER SCENEN

 

1400

1350

Personaleområder

 

ARBEJDSOMRÅDE/MATERIALEOPBEVARING 

PRINT OG KOPIMASKINE

638

1063

392

441

198

153

ARBEJDSOMRÅDE/ 
MATERIALE- 
OPBEVARING
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Personaleområder

633

333

KØKKEN

 

172

2657883115

FROKOSTSTUE 
OG MØDELOKALE

ADMINISTRATION 
OG SEKRETARIAT

404

336

400

339

377

MUSEUMSKONTOR
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196

282

239

327

85ARKIV OG  
REGISTRE

HÅNDBIBLIOTEK

Personaleområder

LOFTRUM TIL LYSEKRONEHEJS                                   UNDER ADMINISTRATIONSTRAPPEN

305

305

225

236

82

129

M
A
TE
R
IA
LE
- 

O
PB

EV
A

R
IN

G

LYSEKRONEHEJS TIL SAL
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PERSONALEINDGANG OG SERVERRUM

383 213

198

123

PERSONALETOILET OG KOSTERUM

306

236

426

 

Trapperum til nr. 10

Server

Ved personaleindgang (Trapperum til nr. 10)
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ARKIV336

295

251

81

ARKIV

180

146

78

 

Arkiver og samlinger

633

333

81 H: 226 cm

ARKIV
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280

74130 35

GRAMMOFONRUM

239

280

BOGRUM

 

1050 905 926

750

520

200

1765

ARKIV ARKIV ARKIV

HØLOFTET

GANG
Trapperum  

til nr. 10
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H: 226

627

340

130

ARKIV

H: 226
645

ARKIV

1. SAL OVER BAGSCENEN, RIDEBANESIDEN

H: 209

642

345

450

ARKIV

H: 222
320

ARKIV

1. SAL OVER BAGSCENEN, FOLKETINGSSIDEN

LO
FT

ST
R

A
PP

E

Arkiver og samlinger
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Arkiver og samlinger

2 BALKON RIDEBANESIDE
ARKIV – MØBLER OG INVENTAR

2 BALKON FOLKETINGSSIDE 
BIBLIOTEK

240

241

487

169

1563 11075

240

487

1563 11075

169
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BILAG 4

Hofteatret. Restaurerings- og Udstillingsprojektet
Grænseflade mellem Restaurerings- og Udstillingsprojektets leverancer.
Skemaet beskriver leverancer, ansvar og økonomi for typiske arbejder i grænsefladen. Den 1.10.2018
Udstillingen er TMH's ansvar. Restaureringen er SLKS' ansvar. 
Under restaureringsprojektet medregnes tomrørsinstallation samt nødvendig tavlekapacitet til udstilling (f.eks. montrerlys/lyd)
Under restaureringsprojektet medregnes stik/udtag/afløbsinstall. til udstillingsprojektet (f.eks. hårde hvidevarer/kontorudstyr)
Uanset grænseflade udvikles alle projektets dele i samarbejde.

Emner Komponenter
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Udstillingssinventar Udstillingsscenografier og -installationer X X
Udstillingsmontrer X X
Bygningsintegrerede elementer X X X
Skabs- og skuffeelementer X
Depotskabe X
Reoler og hylder, vægmonteret X
Bordplader, vægmonteret X
Rulleelementer X
Udstillingsbelysning/-lyd X X

Fast inventar Receptionsdiske X

Løst inventar Stole X
Løse borde X
Løse reoler X
Kartoteksskabe X
Rulleborde X
Skuffeelementer på hjul X
Kurve og bakker til skabe X
Opslagstavler/ whiteboard X
Cafe- og mødemøbler X
Tilskuerbænke X

Sal og scenerum – interiør Restaurering af logebænke X
Nedtagning  af eksist. skånegulv og forscene X
Nedtagning af eksisterende scenerig X
Restaurering af scenegulv X
Rampelys (mobilt) X
Skånegulv (mobilt) X
Kulisser og kulissetræk X
Sidelys i kulisser X
Bag-, mellem- og fortæppe X
Etablering af sænket forscene samt orkesterhjørne X
Moderne scenebelysning, fleksibel X X
Lysekrone, flerfunktionel X X
Funktionslys og -lyd i sal X X

Gardiner og gulvtæpper Gardiner, løse X
Gulvtæpper, løse X
Gulvtæpper, faste (trappeløber eks.) X

AV ifb. med udstilling Plasma- og LED-skærme X X
Projektorer X X
Videoudstyr X
DVD afspiller X
Højttalere X X
Elektroniske tavler X X
Filmlærred X X
Info systemer X X
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Hofteatret. Restaurerings- og Udstillingsprojektet
Grænseflade mellem Restaurerings- og Udstillingsprojektets leverancer.

Mikrofoner X
Optiske skærme X X
Programstyring og PC'er X
Betjeningssytem inkl. kasse X X

Cafékøkken i publikumsområde Bordplader og elementer X
Køleskab X
Emhætte X
Komfur X
Ovn X
Opvaskemaskine X
Kaffebrygningsanlæg X

Toilet og omkl.garniture Sæbe- og spritdispensorer X
Papirservietholdere X
Toiletpapirdispensorer X
Affaldskurve X
Spejle X
Håndtørrer X

IBI-installationer Lysstyring X
CTS-anlæg X
ABA-anlæg X
Varslingsanlæg X
ABDL-anlæg X
Nød- og panikbelysning X
Flugtvejsskiltning X
Kamaraovervågning (ITV) X
AIA/ ADK-anlæg X
Skalsikring X

Øvrige installationer Telefoner (PDS) X
Computere (PDS) X
WIFI X
Aktivt udstyr i krydsfelter X
Rumslukningsanlæg X
Brandredningsmateriel, løst X
Tavler og hovedforsyning inkl. kapacitet til udstilling X
Føringsveje X
Grund- og rengøringsbelysning X
Arbejdslamper X
Pendler X

Øvr. udstyr og skiltning Kontormaskiner generelt X
Skiltning indvendigt X
Skiltning udvendigt X

Garderobe og omklædning Garderobeskabe og lockers, fast X
Garderobeindretning; fast bøjlestang/hattehylde X
Faste knagerækker og bænke X
Løse garderobestativer X
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TILBUDSLISTE

Bilag 13

Disponering af budgettet

Budgetposter Beløb inkl. moms

Delopgave 1, programmering Kr.

Delopgave 1, projektering Kr.

Delopgave 1, etablering Kr.

Delopgave 2, programmering Kr.

Delopgave 2, projektering Kr.

Delopgave 2, etablering Kr.

Delopgave 3, programmering Kr.

Delopgave 3, projektering Kr.

Delopgave 3, etablering Kr.

Delopgave 4, programmering Kr.

Delopgave 4, projektering Kr.

Delopgave 4, etablering Kr.

Delopgave 5, programmering Kr.

Delopgave 5, projektering Kr.

Delopgave 5, etablering Kr.
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Budgetposter Beløb inkl. moms

Delopgave 6, programmering Kr.

Delopgave 6, projektering Kr.

Delopgave 6, etablering Kr.

Delopgave 7, programmering Kr.

Delopgave 7, projektering Kr.

Delopgave 7, etablering Kr.

Delopgave 8, programmering Kr.

Delopgave 8, projektering Kr.

Delopgave 8, etablering Kr.

Fri delopgave, programmering Kr.

Fri delopgave, projektering Kr.

Fri delopgave, etablering Kr.

Serviceaftale for de første tre år Kr.

I alt Kr. 8.950.000

Specifikation af pris for serviceaftale pr. år ud over 
de første 3 år

Beløb inkl. moms

Serviceaftale år 4 Kr.

Serviceaftale år 5 Kr.

Serviceaftale år 6 Kr.
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Specifikation af honorarer

Delopgaver Beløb for honorarer  
inkl. moms

Delopgave 1, programmering Kr.

Delopgave 1, projektering Kr.

Delopgave 1, etablering Kr.

Delopgave 2, programmering Kr.

Delopgave 2, projektering Kr.

Delopgave 2, etablering Kr.

Delopgave 3, programmering Kr.

Delopgave 3, projektering Kr.

Delopgave 3, etablering Kr.

Delopgave 4, programmering Kr.

Delopgave 4, projektering Kr.

Delopgave 4, etablering Kr.

Delopgave 5, programmering Kr.

Delopgave 5, projektering Kr.

Delopgave 5, etablering Kr.

Delopgave 6, programmering Kr.

Delopgave 6, projektering Kr.

Delopgave 6, etablering Kr.
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Delopgaver Beløb for honorarer  
inkl. moms

Delopgave 7, programmering Kr.

Delopgave 7, projektering Kr.

Delopgave 7, etablering Kr.

Delopgave 8, programmering Kr.

Delopgave 8, projektering Kr.

Delopgave 8, etablering Kr.

Fri delopgave, programmering Kr.

Fri delopgave, projektering Kr.

Fri delopgave, etablering Kr.

I alt Kr.

Specifikation af timesatser

Beløb inkl. moms

Projektleder

Byggeleder

Projektmedarbejder

Håndværker

∗

∗

∗

∗

  ∗ Udfyld gerne med flere funktioner
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