Hofteatret i tiden
1767-2017

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

søgende. De sætter sig simpelthen ned inde i salen og lader
historien, den håndgribelige og den sansede, komme til sig.
Det kræver ro og rum, og det forsøger vi – også – at give
vore besøgende. I dén forstand er Hofteatret stadig som da
kongen indrettede sit private teater her: Det hemmelige og
hemmelighedsfulde teaterhus inde på den stadig ret skjulte
Slotsholmen, midt i København.
Men ellers må man sige, at Hofteatret ind i mellem er et
værre spektakel, et casino. Og det har det egentligt altid
været, i hvert fald i perioder. Det gælder Hofteatret i de
første år efter 1767, hvor op mod 800-900 deltog i maskerader. Det gælder i årene efter en stor istandsættelse i 1842,
hvorefter salen kunne rumme 600 besøgende. Det var på
den tid, at Casino Teatrets driftige direktør, H.W. Lange,
fik brugsret over Hofteatret. I 1855-56 gjorde han noget
uhørt. Han og to førende kongelige skuespillere, Michael
Wiehe og Frederik Høedt, brød med Det Kongelige Teaters
monopol og satte nyt, moderne og mere daglig-realistisk
taleteater på scenen i Hofteatret. Det blev en skandalesucces, og Lange tjente så meget, at han kunne åbne et nyt
teater tæt på, i Nørregade: Folketeatret.
Sådan er der mange historier gemt i Hofteatrets vægge og
interiører. Historier, der ikke bare fortæller om livet og
verden inden for murene i Hofteatret, men i høj grad om
hvad der er sket og sker uden for Hofteatrets mure – og
hvordan de to ting påvirker hinanden. Fra den berømte
maskerade i januar 1772 “for alle ni classer af Rangen”, hvor
den unge Christian 7s livlæge og nyudnævnte Kabinetsminister – faktisk statsminister – J.F. Struensee (og i øvrigt
også Hofteatrets daværende Directeur des Spectacles,
Enevold Brandt) straks efter blev anholdt og siden henrettet til skræk og advarsel for alle, der med magt gerne vil
reformere verden for hurtigt og for meget – til et såkaldt
Dialogmøde i maj 2017, hvor Hofteatret var fyldt med folk
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fra de kulturelle og kulturpolitiske institutioner omkring
samarbejdsprojektet Københavns Kulturkvarter.
Dialogmødet var et formelt og lukket arrangement, hvor
deltagerne kunne tale uformelt sammen og åbent udveksle
tanker og visioner for den verden, de hver især og sammen
repræsenterer. Ikke ulig maskeraderne under Enevælden.
Men hvor maskeraderne under Enevælden var et lukket
ritual afholdt inden for magtens cirkler, var Dialogmødet i
2017 en markering af, at Teatermuseet i Hofteatret og vore
naboinstitutioner arbejder på at åbne sig ud mod omverdenen på alle tænkelige måder. Heller ikke den ambition er
ny. Men den har haft forskellige udtryk gennem tiden.
Den store publikumstrappe, der fører fra buegangen ved
Christiansborg Ridebane op til teatret, er et eksempel på
bestræbelsen på at åbne Hofteatret for en større offentlighed. Trappen er ikke er en del af det oprindelige Hofteater,
men bygget ind i det eksisterende interiør på interimistisk
vis i 1855. Hvorfor? Fordi man ønskede at skabe bedre
adgangsforhold og -faciliteter for et nyt, bredere og endnu
større publikum end hidtil. I 2017 fremstår den samme
trappe og de tilhørende faciliteter som oftest som en
utidssvarende hindring for adgangen til Hofteatret for et
moderne publikum.
Hofteatrets status som Hofteater hørte egentlig op efter
1850’erne, hvor Frederik 7 og Grevinde Danner brugte
Hofteatret i nogle år som delvist privat, delvist offentligt rum for kunstnerisk og kulturel udfoldelse omkring
kongehuset. Herefter skal vi frem til de seneste årtier, hvor
kongehuset, i særlig grad H.M. Dronning Margrethe 2 og
H.K.H. Prins Henrik, ved forskellige lejligheder har deltaget i forskellige mere private såvel som offentlige arrangementer.
Hen gennem tiden er der sket alt muligt forskelligt i Hofteatret fra det mest kongelige til det mest kitchede. Hofteatret
i tiden 1767-2017 er en collage af gemte og glemte historier om tidens gang i Hofteatret. Små historier med store
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perspektiver. Større historier kondenseret ind i en forestilling eller en optræden i Hofteatret. Små, skæve og anderledes begivenheder af kulturel, kunstnerisk eller politisk
karakter, som har fundet sted i Hofteatret og præget dets
historie, men har været foranlediget af, hvad der skete ude
omkring i verden.
Teatermuseet har hørt hjemme i Hofteatret siden 1922.
Teatermuseet i Hofteatret er i dag enestående af sin art:
et specialmuseum for teaterkunsten og teaterkulturen,
placeret i et unikt historisk teaterrum. Dette at et specialmuseum eller et museum med et primært fagligt
virkefelt er lokaliseret i en bygning og et interiør, som i
sig selv repræsenterer dette virkefelt, er ellers ikke ukendt.
I Danmark har vi blandt de ældre bl.a. Politimuseet og
Arbejdermuseet, og blandt de nyeste og radikalt designede findes M/S Museet for Søfart. Men det er enestående
inden for teaterverdenen, at en institution har mulighed
for at omfatte både den levende kunstudfoldelse og den
principielt mest bevarende institutionsform af alle: museet.
For hvad gør teatret på museet? Og hvad kan museet sige
om teatret? Én ting har de til fælles. Mange opfatter såvel
teatret som museet som en lukket og eksklusiv verden,
man ikke har adgang til eller ikke ønsker at beskæftige
sig med. Det er en mærkværdig situation. Teatret er den
måske mest flygtige af de klassiske kunstarter: ikke to
opførelser af samme forestilling er helt ens. Museet er den
måske mest kulturbevarende af alle kulturinstitutioner.
Teatret er her-og-nu, museet er historisk distance. Teatret
taler til sanserne, museet til fornuften. – Eller sådan plejede
man at sige.
Teatret er en levende kunstart, som oftest kun kan vises
i dets afledte former på et museum. Alt det immaterielle
ved spillet fra scenen – før, under og efter – kan ofte kun
repræsenteres ved de materielle ting, som spillet er baseret
på, indeholder, medfører eller efterlader. Men alle disse
materialer er fyldt med fortællinger, immateriel værdi og
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interiører, og som i stigende grad begrænses af de nedslidte
installationer og forældede faciliteter – alt det, der ikke er
en del af de historiske interiører.
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historisk atmosfære. Præcis som den fysiske bygning med
alle dens nicher er en forudsætning for stedets ånd og
historiske atmosfære.
Dette paradoks er Teatermuseet i Hofteatrets vedvarende
udfordring og brændpunkt.
Derfor arbejder Teatermuseet i Hofteatret også tæt sammen med både museums- og teaterverdenen, ikke bare
i nærmiljøet i København, men i det øvrige Danmark,
Norden og Europa. Det Europa, som er fyldt med historiske teatre uden museumsvirksomhed og ofte med stærkt
begrænset adgang for publikum. Netop ved at være Teatermuseet i Hofteatret – og at have Hofteatrets interiører i sig
selv som museets vigtigste ‘formidlingsgenstand’ – er der
fri adgang til at opleve det, vi sjældent har mulighed for i
dag: at færdes i og fornemme et historisk interiørs vingesus, et 250 år gammelt steds ånd.
Samtidig og sideløbende med det har Teatermuseet i Hofteatret med nye vedtægter, ny bestyrelse og ny ledelse siden
2012 også formelt været det, som det egentlig altid har været i praksis: I ét et specialmuseum, en historisk teaterscene
og et kulturelt mødested, hvor hensynet til de historiske
interiører, og som i stigende grad begrænses af de nedslidte
installationer og forældede faciliteter – alt det, der ikke er
en del af de historiske interiører.
Hofteatret i tiden 1767-2017 er fyldt med historier fra de
mere kendte såvel som glemte sider af Hofteatrets historie,
virke og interiører. På Teatermuseet i Hofteatrets og egne
vegne takker jeg alle og enhver, der gennem årene har
værnet om Teatermuseet i Hofteatret og udfordret os til
at gøre tingene stadig bedre i det, der allerede i sig selv er
godt: Hofteatret. Hofteatret i tiden 1767-2017 kunne ikke
være blevet til, hvis ikke det var for en generøs støtte fra
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond – tak for det!
Jeg ønsker god læselyst.
Peter Christensen Teilmann
Direktør, Teatermuseet i Hofteatret, juli 2017
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Patina og forfald
– tingenes tilstand
Det er sjældent i dagens Danmark, at man har fri og
uhindret adgang til at besøge og opholde sig i bygninger
og interiører fra 1700-tallet. Men det har man i Hofteatret.
Især den store forsal og området omkring scenerummet
præges den dag i dag af de oprindelige interiører og farver
fra 1700-tallet, ligesom den store sal stadig er præget af den
restaurering og ændring i interiør og farver, der blev gennemført i 1842. Overalt er der spor af det liv, der har fyldt
Hofteatret til forskellige tider. Tidens tand har selvfølgelig
gnavet, men detaljerne er stadig tydelige, nu fyldt med
patina – det stille forfald i overfladen, der øger skønheden.
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Patina …
Det gælder fx de smukke inskriptioner og signaturer, der er
skrevet ind i forscenens vægge af skuespillere og andre. De
er jo ikke en del af de oprindelige interiører fra 1700-tallet,
men faktisk tilføjet graffiti fra 1800-tallet. Det ene med det
andet er det, der giver Hofteatret sin helt specielle historiske atmosfære. Men hvilken slags forfald skal beskyttes
og bevares for eftertiden og med hvilken begrundelse – og
hvilken slags skal ikke?
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Patina …
Hos Hofteatrets kolleger på Drottningholms Slottsteater,
der ligger uden for Stockholm og er lige så gammel som
Hofteatret, stod man for for nogle år siden med en lille og
speciel udfordring af denne slags. Slottsteatret var i sin tid
gennem en lukkeperiode af samme længde og tidsrum som
Hofteatret. Hofteatret var lukket 1881-1922, Slottsteatret
fra 1858 til 1921.
I forbindelse med en renovering og restaurering af Slottsteatrets gamle interiører besluttede man at bevare og
konservere et svalebo, den rede som et svalepar i sin tid

havde bygget inde i huset, fremfor at eliminere eller skjule
det. Jo ikke fordi svaleboet var af museal eller bygningshistorisk værdi, men fordi det var et originalt fysisk udsagn
om den lange lukkeperiode, hvor slottsteatret lå gemt og
glemt hen. Dermed tilføjede svaleboet en lille, men signifikant kulturhistorisk værdi til det kapitel i fortællingen om
bygningens historie, der handler om den mere end 70 år
lange lukkeperiode.
Den slags overvejelser har vi også i Hofteatret. Hvis man
skal restaurere og renovere Hofteatrets historiske interiører

Patina …
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af hensyn til eftertiden – hvad skal man så lægge vægt på,
hvilke arkitekturhistoriske forhold skal så styre valget, og
hvilke kulturhistoriske værdier skal gælde?
Et af de forhold man kan tage udgangspunkt i er, hvilke
funktioner og formål, Hofteatret har i dag og skal have
i fremtiden. Hofteatret bruges i 2017 til flere forskellige
museums-, arrangements- og formidlingsfaglige aktiviteter.
Nogle relaterer til Teatermuseet som museum, andre til
Hofteatret som (historisk) teater- og scenerum, og andre igen til huset som historisk seværdighed og kulturelt
mødested.
Et andet forhold er tingenes tilstand: at Hofteatrets ikkehistoriske interiører, installationer og faciliteter er forældede og nedslidte, til trods for den løbende vedligeholdelse.
Lokalerne – publikumstrappe, forsal, café, foyer, sal, scene,
bagscene, sidegange, balkoner og loger – er under fortsat
nedslidning som følge af de mange museumsgæster og
arrangementer og trænger til renovering. Tekniske installationer trænger til udskiftning og sikkerhedsforholdene til
opgradering.
Adgangsforhold og faciliteter for publikum – manglende
elevator og lift for dårligt gående, ét gammelt toilet til 180
personer, garderobe mv. – er for små, utidssvarende, fordyrende og nedslidte.
Enkelte større udbedringer er foretaget i de seneste årtier:
Gulve og bænke blev renoverede i 2004 og er pt. noget af
det mindst slidte i huset. Det samme gælder tæpper samt
bænke på 1. balkon, der blev renoveret i 2009. Derimod er
det interimistiske skånegulv, der også blev lagt på scenen i
2009, radikalt nedslidt.
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Siden 2012 er der løbende blevet foretaget en række større
og mindre – og i antal stadig stigende – reparations- og
vedligeholdelsesarbejder i og af Hofteatrets interiører,
faciliteter og installationer. Det gælder fx regelmæssig
istandsættelse af den forscene, som blev bygget specielt til
Hofteatret af DR i forbindelse med transmissionerne af
Det nye Talkshow (2009-2011), årlig reparation og opmaling af det interimistiske skånegulv på scenen, løbende
reparationer af de gamle elektriske installationer – senest
i 2014 i form af en større udskiftning af samtlige batterier
i balkonlysene – og af gulvet i Hofteatrets forsal og foyer,
maling og istandsættelse af museets køkken- og kontorområde, udbedring af vindues- og dørpartier mod Ridebanen
i kontorer og sal.

Siden 2012 er der løbende blevet foretaget en række større
og mindre – og i antal stadig stigende – reparations- og
vedligeholdelsesarbejder i og af Hofteatrets interiører,
faciliteter og installationer. Det gælder fx regelmæssig
istandsættelse af den forscene, som blev bygget specielt til
Hofteatret af DR i forbindelse med transmissionerne af
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Gennem de seneste år er der foretaget enkelte selvstændige
udbedringer af interiører og faciliteter uden om teatersalen. Trappen ved museets administrationsindgang har fået
lagt nyt linoleumsgulv og installeret digitale kortlæsere,
ligesom serverrummet har fået installeret ventilationssystem. I 2016 blev Hofteatrets facade og balkon istandsat.
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Men inden for murene i Hofteatret trænges der til renovering, istandsættelse og restaurering, så det enestående
gamle hus kan følge med os ind i fremtiden.
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