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Mit livs sejlads 
– som jeg husker den!

Levnedsberetning af skuespiller,  
sceneinstruktør og teaterchef Mogens Pedersen

Redaktionel forbemærkning

Skuespilleren, instruktøren, direktøren, teatermennesket Mogens Pedersen døde 90 
år ung tilbage i marts 2022. Siden 1960’erne havde han sat sit vitale og åbensindede 
præg på dansk teaters kunstneriske, institutionelle og organisatoriske udvikling. Han 
og hans virke er i den grad en del af det 300 års danske teater, som markeres her i 
2022. 

Mogens Pedersen var ydermere et af de fineste mennesker, der trofast fulgte og 
værnede om Teatermuseet i Hofteatret gennem det seneste årti. Han og hans kunst-
neriske og private livsledsager, skuespilleren Bodil Sangild, kom på Hofteatret igen og 
igen, diskret og med hele sin viden og væren og glimtet i øjet, og bragte den moderne 
teaterhistorie med som en fin tone i det han sagde og gjorde og den måde han rum-
mede og bakkede op om de ting, der måtte ske i huset for at vi kan få (teater)histori-
en og Hofteatret med ind i fremtiden.

Teatermuseet i Hofteatret 2022/Webtekst 39
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Selv var Mogens en af dem, der gik forrest og stillede sig bag ved i de år i 1960’erne, 
hvor der blev skabt så mange nye teatre, som fik stor betydning for udviklingen af 
teaterkulturen, både den på scenen, den blandt publikum, og det nye liv, teatret fik 
uden for murene – og indenfor murene. I hans tilfælde som noget af det før-ste ved 
bogstaveligt talt at stille sig i spidsen for at bygge Jomfru Ane Teatret i Jomfru Anega-
de i Aalborg op. Og hvad det ikke blev til fra hans side siden da – ja det havde han sat 
sig for at skildre i fuldt udtræk, så det både omfattede den private tilværelse og tea-
tervirket. Da han var færdig med det, henvendte han sig i 2021 til os i Teatermuseet i 
Hofteatret og tilbød os at publicere historien, som han kaldte Mit livs sejllads – som jeg 
husker den! 

Vi aftalte dengang, at vi sammen skulle se på en mulig redigering af det lange og 
livslystige manuskript, så det med hensyn til omfang osv. matchede vores publika- 
tionsrække med webtekst. Det nåede ikke at ske – og det gør absolut heller ikke 
noget! Det er med vemodig tanke på Mogens, at vi her har den glæde her at publice-
re Mit livs sejllads – som jeg husker den! sådan som det er skrevet – som webtekst 39. 
Skim, scrol, søg i eller læs fra ende til anden Mit livs sejllads – som jeg husker den! og 
få et førstehåndsindtryk af dansk teaters mangfoldige og absolut ikke gnidningsfrie 
udvikling fra 1960’erne og frem, fortalt af en af dets mest engagerede, aktive og stor-
sindede aktører. Æret være Mogens Pedersens minde.

I efteråret 2022 markerer Aarhus Teater dansk teaters 300 års jubilæum med en genop-
sætning af Christian Lollikes tradititionsbevidste og -brydende version af Holbergs Erasmus 
Montanus. Christian Lollike blev i sin tid uddannet som dramatiker fra netop Aarhus Teaters 
dramatikerskole. Mogens Pedersen skriver:

“Fra Kasper Wilton på Odense Teater fik jeg tilsendt et manus med den både besynderlige og 
yderst tankevækkende titel: Undskyld gamle – hvor finder jeg tiden, kærligheden og den gal-
skab, der smitter? Kasper ville gerne høre min mening om det, og vide, om det evt. var noget 
for mig. Det var skrevet af en ung fyr ved navn Christian Lollike, handlede om gamle menne-
sker på et plejehjem, og var hans afgangsopgave fra dramatikerskolen på Århus Teater. Da 
jeg havde læst det, var jeg ikke et øjeblik i tvivl: Jeg havde et værk af et virkeligt dramatiker-
talent i hænderne, og sagde omgående ja tak til at iscenesætte det. Under prøverne kom 
Christian Lollike flere gange på besøg og sad og fulgte processen med intens interesse, og 
vi kom begge til at grine, når noget lykkedes. Ikke fordi det var morsomt, men fordi scenen 
forløstes, så det var helt naturligt, at der opstod et vist venskab mellem os. […] Undskyld 
gamle – hvor finder jeg tiden, kærligheden og den galskab, der smitter? på Odense Teater blev 
nærmest et tilløbsstykke, idet både plejehjemspersonale, omsorgsassistenter og ganske 
almindelige publikummere myldrede ind.”
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Første Akt

Hvem er jeg?
Jeg er rundet af den danske muld og almue: Husmænd, daglejere og håndværkere, 
men med et par forældre, som drømte om en bedre fremtid, både for sig selv og for 
deres børn. Min mor tørstede efter viden og kunstneriske oplevelser, og slæbte stak-
kevis af bøger hjem fra det kommunale bibliotek, ikke mindst til de lange aftener, når 
min far spillede til bal i forsamlingshusene med sit band. Om dagen solgte han mælk 
fra sin hestetrukne vogn i Holbæk midtby, indtil han skiftede job, og blev forsikringsa-
gent. 

Jeg kan roligt sige, at mine forældres opdragelsesmetode – hvis de overhovedet 
var bevidste om det – var forud for deres tid. Jeg har aldrig fået klø. De talte med os 
og til os, når vi ikke opførte os ordentligt – min broder og jeg – og deres skuffelse, når 
vi havde gjort noget forkert, var langt mere virkningsfuld end klø. 

De meldte sig ind i den lokale teaterforening, og jeg husker, at jeg allerede som 
teenager oplevede de turnerende teatre, når de kom til byen. Vi så både operetter 
som Jomfruburet og mere seriøst teater som Hamlet og Eventyr på fodrejsen. Og vi 
kom i cirkus! Jeg elskede cirkus, og højdepunktet på den årlige sommertur til Køben-
havn, var et besøg i Cirkus Schumann i den pragtfulde runde Cirkusbygning.

Og de lukkede os ind i bøgernes verden i de lange vinteraftener med højtlæsning. 
Situationen står stadig lyslevende for mig: Mor der sidder med et eller andet håndar-
bejde, min broder og jeg der ligger på gulvtæppet, spændte og andægtigt lyttende, 
mens far, ikke uden sans for dramatik, vandrede læsende op og ned ad gulvet.

Jeg sender tit mine forældre en tanke, dybt taknemmelig over den vidunderlige 
barndom de gav os. Og man må sige, at deres drøm om en bedre fremtid for familien 
lykkedes. De fik relativt hurtigt eget hus, og vi, deres to sønner, toppede hver sin kar-
riere som henholdsvis skoleinspektør og teaterchef.

Og alligevel – når jeg tænker tilbage – når jeg “ser billeder” fra min allertidligste 
barndom, så er det første billede, der dukker op på min erindringstavle, ikke af min 
mor og far. Det første jeg husker, er min bedstemor. Hun holder mig i hånden, mens 
jeg rækker en tot græs til en ko. Vi er på mine bedsteforældres bondegård, hvor vi 
boede de første år af mit liv.

Når jeg lukker øjnene, kan jeg se huset for mig. Et stort hus midt i en pragtfuld have 
med masser af gemmesteder, med stald og lade og vandpumpe og vandingstrug 

Mellem hønsegården og møddingen begynder en smal markvej, som fører ud til 
markerne og de græssende køer. Det er på den vej vi går, min bedstemor og jeg. Jeg 
holder hende i hånden … jeg kan stadig fornemme hendes stærke, senede og beskyt-
tende hånd, der holder godt fast i min, når jeg vover mig væk fra vejen og hen til køer-
ne med min græstot … Men så, pludselig, blander et andet billede sig i min erindring:

Det er fra Thunø, hvor mine svigerforældre holder ferie en menneskealder senere, 
og har inviteret vores lille familie med: Bodil, jeg selv og vores to børn, Susanne på 
seks og Ole på to, og det er billedet af min svigermor Tulle, som er på markvandring 
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med Susanne. Billedet af de to, som står og nusser en ko, mens Susanne rækker den 
en tot græs, skygger et øjeblik for billedet af mig selv og min bedstemor.

Nej, det første jeg husker, er ikke min mor og far. Min mor, som jeg elskede og min 
far, som jeg holdt uendelig meget af. Det første jeg husker er min bedstemor, som 
jeg holder i hånden, mens jeg rækker en tot græs til en ko. Og den dag i dag – når jeg 
snuser lugten af nykogt jordbærsyltetøj ind – kan jeg se hendes køkken for mig, med 
den blå brændekasse ved siden af det store sorte komfur. Og jeg kan høre mine hæle, 
der bankede ind i kassen, når jeg sad og dinglede med benene, mens jeg ventede på 
at få lov til at smage. 

Jeg prøver også at fremkalde erindringer eller billeder af min bedstefar, men det 
hele er ret sløret, og ender i værkstedet, hvor han stod og snedkererede møbler … 
Bag mig, hvor jeg netop nu sidder i vores sommerhus og skriver, hænger hans gamle 
jagtskab med den fint buede låge, som jeg har malet antik grøn med blomster. En-
gang var der hagl og patroner i det, nu er det batterier, elpærer, hovedpinepiller og 
en tang til at fjerne tæger med.

Som sagt boede vi i to år sammen med fars forældre, to år, som har været et min-
dre men langstrakt mareridt for min søde og nemme mor. Hun var nemlig – efter min 
bedstemors formening – ikke god nok til far.

Mange år senere genså jeg deres bondegård, lige før hele området blev til industri. 
Jeg stod og blev både nostalgisk og vemodig, mens mine erindringers store bonde-
gård skrumpede ind og blev til virkelighedens lille husmandssted på 9 td. Land.

Jeg er teenager, før jeg kan hente erindringer og billeder frem af min mors foræl-
dre, altså af min mormor og morfar.  Mormor havde været ledvogter ved en jernbane-
overskæring og morfar endte som baneformand i DSB. Og som sådan blev han flyttet 
til mere og mere betroede baneområder. Jeg husker tydeligt vores besøg hos dem, 
først i Troldhede, en lille flække i det øde område mellem Herning og Skjern. Og sene-
re i Skærbæk i Sønderjylland i en fornem embedsbolig med store smukke ovne med 
farvede kakler. Et hus og have, hvor der var plads til at mormor kunne have en gris 
gående, og morfar kunne dyrke sin passion for bier og honning. Men bedst husker jeg 
hans interesse for at tegne og male, og at han faktisk inspirerede mig til at gå i gang 
med både blyant og vandfarve, hvilket jeg havde stor glæde af i nogle år. 

For nylig fandt jeg nogle af mine “kunstværker” på en hylde i udhuset i vores som-
merhus i Kryle, og kom til at tænke på dengang morfar og jeg sad og tegnede sam-
men.

Det er skammeligt så lidt jeg ved om mine forældres opvækst… Og hvordan de 
mødte hinanden f.eks… Om det skete – som jeg har digtet mig til – på et bal, hvor far 
strøg sin fiol, og mor ikke bare dansede til fiolen, men forelskede sig i den? Jeg har 
også tit funderet over, hvor, hvordan og hvornår min far – en bondesøn – lærte at 
spille violin.

Vi flytter til Frilandsvej
Efter de to års “tålt ophold” hos bedstemor og bedstefar, køber mor og far huset på 
Frilandsvej i Holbæk. Det har nok været lidt af et håndværkertilbud, for de kan næppe 
have haft meget at gøre godt med. Hvordan det er kommet i en så fin stand, som jeg 
husker det, aner jeg ikke, for nogen handyman var min far så afgjort ikke. Men det var 
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et skønt hjem at vokse op i. Der var så megen liv og glæde. På vej hjem fra skole f.eks., 
da vi nåede den alder, kunne man godt gå og glæde sig til en kop dejlig varm kakao. 
Men bedst af alt var mors ungdommelige legelyst. Vi kunne tumle sammen med 
hende eller lege en vild gang tagfat gennem stuer, køkken og soveværelse – rundt og 
rundt. Jeg husker engang hvor vinteren nærmede sig, og mor havde sat fløjdørene i 
mellem stuerne, hvor der sommeren igennem kun havde været en stofportiere. I min 
vilde flugt gennem stuerne river jeg portieren til side, rammer fløjdøren med et brag 
og hovedet forrest, og går ud som et lys. Nej, hvor blev mor ulykkelig, og nej, hvor 
fik jeg en stor bule i panden, og kors, hvor vi grinede, da vi fandt ud af, at der ikke var 
sket noget alvorligt. 

Frilandsvej var i øvrigt en lille helt særlig enklave af muligheder, hvor vi lige netop 
var så mange unger, at der næsten altid var nogen at lege med, og i nogenlunde sam-
me alder. Alligevel husker jeg en episode, fra den tid hvor jeg hørte til blandt de små, 
og jeg lige havde tigget de store om at få lov til at lege med. De kikkede lidt, både på 
mig og hinanden, husker jeg, grinede vist også lidt: “Jamen det måtte jeg også godt, 
hvis jeg kunne bestå en modighedsprøve”. “Hvordan modighedsprøve?” tror jeg nok jeg 
har sagt, og så viste de mig et ældgammelt og meget frønnet piletræ for enden af ve-
jen ved jernbaneoverskæringen, sådan et som var lige til at putte ind i H.C. Andersens 
Fyrtøjet. I det træ var der et hul ind til et hvepsebo, det var tydeligt at se, for hvepse-
ne myldrede ind og ud af hullet. Det hul i det træ, skulle jeg nu være modig nok til at 
putte en lang pind ind i …. Jeg var ikke fri for at være lidt betænkelig, og jeg syntes 
også, at det var synd for hvepsene, for hvordan skulle de så komme ud og ind, når 
jeg havde lukket hullet med pinden… Nå, men jeg ville jo gerne lege med, så jeg tog 
pinden og gik rask over og puttede den i hullet, med det resultat at det frønnede træ 
brød sammen, så hullet blev kæmpestort, og de rasende hvepse væltede ud, og ledte 
efter fjenden – altså mig, der ikke nåede at stikke af, sådan som de store havde gjort, 
ikke før en fem, seks hvepse havde kastet sig over mig, og stukket mig rundt omkring 
i hovedet.

Det gør – eller kan gøre – afsindigt ondt, når en hveps stikker sin brod rigtig dybt 
ind. Det gjorde det også på mig den sommer, og her var der altså en mindre sværm 
af hvepse, så jeg er helt sikker på, at jeg har skreget i vilden sky, hvorefter jeg rendte 
hjem til mor efter hjælp. Jeg græd ikke, da jeg kom hjem. Jeg bed smerten i mig og 
fortalte, at jeg var “kommet til” at stikke en pind ind i et hvepsebo. Der blev først 
“åbnet for sluserne”, da mor sødt og medlidende sagde: “Hvad skulle du dog også 
genere de stakkels hvepse for, dit lille fjols?

Jeg sladrede aldrig om, hvordan jeg var blevet lokket og havde været dum nok til 
at gøre det, og jeg steg i de stores agtelse, fordi jeg ikke sladrede, men jeg tror også, 
hele hændelsen gav dem noget at tænke over. I hvert fald, når jeg tænker tilbage på 
min barndom og det kammeratskab vi havde og de lege vi legede, så føler jeg en stor 
varm glæde indeni. Vi var under kærligt opsyn af vore mødre – vi levede jo stadig i de 
hjemmegående hustruers tidsalder – men vi fik sandelig også lov til at være fritvok-
sende små mennesker.

Selve vejen, Frilandsvej, var en yderst børnevenlig vej, og nærmest uden trafik. Det 
var kun far der havde bil, og den blev mest brugt, når han sidst på ugen skulle ud og 
spille til baller. Alle vejens huse – villaer, hedder det jo egentlig – havde pænt store ha-
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ver, man kunne lege i, men det var altid i vores have vi legede – hvis vi ikke bare lege-
de ude på vejen – for dels havde vi en række store gamle hyldetræer, som var fanta-
stiske at klatre i, dels var vi altid velkomne, det var ikke tilfældet i alle de andres haver. 
Og i en periode hvor nogle af os havde været i Cirkus Miehe inde på Markedspladsen, 
var vi – ikke mindst jeg – i den grad bidt af en fjollet cirkusklovn, så vi “omdannede” 
vores have til cirkusmanege.

Som et helt særligt privilegium havde vi unger på Frilandsvej “Marken”. “Marken” 
var to eller tre sammenhængende, ubebyggede grunde ejet af et rart menneske – 
vistnok en sagfører fra byen – som lod os og vores fantasi få frit spil. Så vi spillede 
bold på “Marken” og hvad vi ellers kunne finde på, og havde i det hele taget et skønt 
og fritvoksende børneliv, som jeg tror, mange nutidsbørn godt kan savne midt i deres 
rastløse digitale hverdage. Eller vi gravede huler. Bedst husker jeg hulerne, som fik 
både tag og dør, så de også kunne bruges i regnvejr. Her planlagde vi næste togt mod 
børnene fra Slagterivej, eller vi befæstede hulen og hegnet ud mod omverdenen, så vi 
var klare til at forsvare os mod deres næste angreb.

Det var “rendyrket bandekrig”, men vores var lidt mere uskyldig end de nutidige 
på Nørrebro, selv om vi gik næsten ligeså alvorligt op i dem. Vi brugte stokke, når vi 
kæmpede mod hinanden, ligesom i Robin Hood, og man kunne godt risikere, at få 
skrammer og blå mærker både her og der, men helst ikke for tydelige, da vores foræl-
dre bestemt ikke var indviet i vores kontroverser med “snotungerne fra Slagterivej”. 
Det mest interessante er nok, at stridighederne ligesom de nutidige mellem rocker-
banderne, var en strid om territorier. I vores tilfælde gik striden på, hvem der ejede 
retten til at færdes i Ladegårdsskoven. Skoven hørte til Holbæk Slot Ladegårds jorder, 
og der var absolut ikke offentlig adgang, men det gjorde jo kun det hele mere spæn-
dende. Ganske vist havde ingen af os nogensinde set skovfogeden, end ikke skyggen 
af ham havde vi set, men at han var en meget stor, meget vred og meget farlig mand, 
som ville banke os, hvis han fangede os, det var vi fuldstændig overbeviste om, så vi 
sneg os omkring på indianer maner, når vi færdedes i skoven. Helt modsat vores ær-
kefjender fra Slagterivej, som tromlede afsted gennem skoven som en flok køer, der 
lige var lukket ud på græs. Vi kunne altid høre dem længe før vi kunne se dem, så vi 
var parat til et overraskelsesangreb, når de mindst ventede det. 

Faktisk var det ganske skrækkeligt, hvad vi kunne finde på. Engang efter sådan 
et overraskelsesangreb, hvor vi endte med at jage “de menige” hjem hvor de hørte 
til, tog vi deres fører, Tot, til fange. Vi var meget kry, mens vi bandt ham til et træ og 
grinende gik hjem, for at spise aftensmad. Men jeg blev senere klar over, at det ikke 
kun var mig, der rædselsslagen opdagede, at det var blevet buldermørkt, mens vi spi-
ste. Jeg tror vi alle ledte efter en god forklaring til vores mødre og fædre, så vi kunne 
komme ud igen og op i skoven til stakkels Tot. Jeg husker ikke hvor mange vi var, da 
vi styrtede afsted og panisk ledte efter træet, men jeg kan den dag i dag næsten føle 
den mavepine af rædsel der havde grebet mig. Til slut tumlede vi nærmest småtuden-
de rundt, mens vi desperat ledte efter den rigtige lysning og det rigtige træ. Det hele 
så helt anderledes ud i mørke, og da vi endelig fandt træet, og konstaterede at Tot 
ikke var der … ja, så begyndte bare en ny panik, for hvad var der sket med ham? Var 
han kommet fri og løbet hjem til Slagterivej, eller havde skovfogeden snuppet ham? 
Det var en lille og meget sølle flok “bandemedlemmer” der sjoskede hjem fra skoven 
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den aften og prøvede på at falde i søvn. Vi fandt aldrig ud af de nærmere omstændig-
heder ved hans befrielse, men samme Tot – som virkelig var en rod som barn – endte 
interessant nok i en ledende stilling i byen som socialinspektør. 

Jeg husker ikke, hvor længe jeg fandt det interessant at lege “Robin Hood og 
hans raske svende”, heller ikke hvornår “Marken” blev omdannet til pæne, borgerli-
ge parcelhusgrunde, men jeg husker, at jeg i en periode havde svært ved at få tid til 
både at gå til fodbold, spille violin og passe mit job som patruljeassistent i FDF, og jeg 
husker meget tydeligt, de drøje hug jeg fik af min patruljefører Niels Jørgen Kejser, 
da jeg også var begyndt at dyrke atletik, og svigtede et vigtigt møde, fordi jeg stillede 
op i 100 meter løb ved skolemesterskaberne. Det formildede ham absolut ikke, at jeg 
faktisk vandt løbet. 

Men livet er jo ikke lutter leg, og selvom jeg husker min barndom, som en tid hvor 
solen altid skinnede, og jeg aldrig havde hørt noget om begrebet “stress”, som pla-
ger nutidens børn og unge, så var der selvfølgelig krav og forventninger til livet og 
fremtiden også dengang, og for nogen var det et foruroligende skift, at forlade mors 
skørter og begynde i skolen, med dens krav om koncentration og en disciplin, som 
unægtelig var noget anderledes end nutidens.

Men først beretningen om glæden ved “at give en hånd med ”
Alle årene under vores opvækst, når vi var gamle nok til det, havde både min bror og 
jeg hjulpet til som mælkedrenge for vores far. Dels om søndagen, hvor vi havde fri fra 
skole, mens mælken jo også skulle ud den dag, og vi godt ville have, at far kom tidlige-
re hjem, så vi kunne nyde “fridagen” sammen. Dels i skolens lange sommerferie, hvor 
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man med en dagløn på en blank to krone, godt kunne få en pæn tyngde i sin Pondus 
sparebøsse. For selvom man altid kunne finde legekammerater på Frilandsvej, så var 
der noget særligt ved “at være med på vognen”, når vi rullede afsted med den mo-
bile mælkeforsyning og prøvede at sætte ny rekord. Altså prøvede at komme ruten 
igennem hurtigere end sidst, så vi kunne komme tidligere hjem. Det blev en sport, at 
pakke lærredstasken man slæbte op i opgangene, med lige netop den forsyning af 
mælk, fløde og smør, der var brug for, og det var rigtig surt, hvis man måtte retur til 
4. sal, bare fordi man havde glemt at tage en ektra lille fløde eller kærnemælk med i 
sækken. Men at hjælpe til var ikke spor surt, det var sejt. Sejt, fordi man følte, at den 
indsats man gjorde betød noget. Men selvfølgelig var det da sjovere at være med når 
barometeret stod på “smukt”, end når regnen silede ned.

Jeg husker engang, hvor det hele blev surt, fordi jeg blev sur. Det var en søndag i 
den afsindigt kolde krigsvinter, med en temperatur nede omkring 23 minusgrader, og 
det syntes mine forældre jeg skulle skånes for, så de vækkede mig ikke som aftalt. Der 
var bare det problem ved deres beslutning, at den var jeg helt og aldeles uenig i. Var 
jeg måske en tøsedreng, der ikke kunne stå distancen, når min far kunne? Så jeg var 
både vred og sur, da jeg lidt op ad formiddagen tonsede afsted på min cykel, og jeg 
må have lignet en lageagurk af bar surhed, da jeg meldte mig til tjeneste ved mælke-
vognen.

Med i historien skal også, at far fortsat prøvede at skåne mig mest muligt, ved at 
jeg fik trappeopgangene, så jeg på den måde kunne holde varmen, mens han selv tog 
tørnen i kulden ved vognen.

Da vi kom hjem efter dagens gerning, kunne vi konstatere, at vi begge havde fået 
forfrysninger, jeg i ansigtet og far i hænderne.

Jeg begynder på Vestre Skole, fem minutters gang fra Frilandsvej…
Og jeg elskede at gå i skole – disse første fem år på Vestre Skole…

Først og fremmest fordi vi havde nogle vidunderlige og engagerede lærere. Ikke 
mindst vores historielærer Albert Thomsen, som ikke nøjedes med at lade os læse og 
fortælle historien, næ, vi fik lov til at dramatisere de historiske begivenheder. Det var 
nok allerede dengang, lysten til at blive skuespiller vågnede. I hvert fald fik jeg altid 
tiltusket mig en af hovedrollerne. 

Jeg husker især historien om den svenske konge, Gustav Wasa – og selvfølgelig var 
jeg Gustav Wasa – og ikke mindst situationen, hvor bondekonen redder kongens liv 
fra de skrækkelige danskere, ved at give ham en på siden af hovedet, med ordene: “Få 
så den spand vand båret ud, dit drog”. Jeg husker stadig, hvordan Grethes hånd og fem 
fingre sad tydeligt tegnet på min kind, da jeg temmelig fortumlet sjoskede afsted med 
spanden. Jo, vi gik op i vore roller. Men også vores elskelige klasselærer fru Jørgensen 
og vores sang- og regnelærer hr. Rørbæk, der altid gik i plusfours, husker jeg for deres 
store engagement og deres interesse for hvert enkelt lille menneske i klassen.

Da jeg skiftede til Centralskolen inde i midtbyen, for at tage realeksamen, oplevede 
jeg at blive mobbeoffer for den lærer, vi havde i de fleste fag. Et menneske, som både 
brugte psykisk og fysisk vold i sin undervisning. 

Det varede altid flere minutter, før han viste sig i klasseværelset. Han sagde ingen-
ting, kom bare ind, og gik som regel ned bag i klassen, hvor han stod og kikkede ud ad 
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vinduet. Sommetider gav han sig til at rense negle, og jeg kan stadig huske lyden af 
den skarpe kniv mod neglen, i den dødens stilhed der herskede i klassen, mens vi ven-
tede og muligvis gjorde endnu et forsøg på at få den sidste forbandede ligning i vores 
hjemmeopgaver til at gå op. Sommetider tog han lige en runde, og et kik over skulde-
ren på hver enkelt elev, før han valgte sig synderen ud, som skulle op på skafottet og 
demonstrere sin manglende løsning. Mindst tre gange ud af ti, var synderen mig.

Der var da andre lærere, gode lærere, lærere som kunne have givet os glæden over 
“at lære”, men hr. Møllers dominans på vores skema var så stor, at de ligesom bleg-
nede. I hvert fald blev jeg langsomt syg af angst for at gå i skole, og angsten blev til 
fysiske mavesmerter, så voldsomme, at jeg på et tidspunkt blev indlagt i tre uger på 
maveafdelingen hos nonnerne på Sct. Elizabeth hospital. Selvfølgelig fandt de ikke no-
get fysisk unormalt. Jeg havde jo heller ingen smerter, de kunne undersøge, så længe 
jeg var på hospitalet og altså var fri af skolen. Det handlede udelukkende om angst, 
fordi jeg bestandig følte, at en ny dag truede.

Men en dag fik jeg nok. Jeg gik nu i 4. mellem, og endnu engang var det mig, der 
skulle ydmyges ved den sorte tavle, mens den opgave, ingen i klassen havde kunnet 
løse, skulle gennemgås. Under “seancen” blev min angst lige så stille forvandlet til 
vrede, og da jeg til slut som sædvanlig nærmest korporligt skulle skubbes ned fra 
podiet, rev jeg mig løs af hans greb, og vendte mig imod ham … Der stod vi, øje til øje 
og ansigt til ansigt … pludselig var vi lige, og for øvrigt nogenlunde lige høje. Det var 
som om alt i lokalet gik i stå og blev til stilhed … alle holdt vejret i en mærkelig ånd-
løshed! … Hvad sker der lige her og nu?

Jeg tror hr. Møller var klar over, at hvis han rørte mig, ville jeg gå fuldstændig 
amok. “Så må du godt gå ned på din plads”, sagde han, men jeg fortsatte med bare at 
se på ham …. hvorpå jeg, næsten demonstrativt roligt vendte mig mod tavlen, lagde 
kridtet fra mig, vendte mig om mod ham igen …. og gik ned på min plads.

 Jeg husker ikke, hvad jeg talte med kammeraterne om i frikvarteret, husker kun en 
sær tomhed i hele kroppen … nej snarere en fornemmelse af lammelse.

Resten af min realskoletid, blev jeg hans yndlingselev. “Min lille professor i logik” 
som han engang kaldte mig. Absurd men sandt. Det var derfor mig, som med jævne 
mellemrum blev sendt på apoteket efter smertestillende piller. Vanvittigt stærke pil-
ler, fandt jeg ud af, piller som kun et virkelig sygt menneske havde behov for.

En ting jeg ikke kan lade være med at reflektere over, er det faktum at det næsten 
altid er de “onde”, de “væmmelige”, de “dumme svin” og ikke de “gode” vi bruger 
vores krudt og energi på. Også når vi tænker tilbage. Hvorfor mon? Jeg kunne jo i glad 
erindring have fortalt om vores klasselærer Dagny Sørensen, som inviterede os til te 
hjemme hos sig, for at vi kunne opleve hinanden “udenfor murene”, og hun kommer 
så bare med i min beretning i denne lille efterrationalisering. 

Under alle omstændigheder, tror jeg disse oplevelser har været med til at forme 
mig, både som menneske og teatermenneske, været med til at skærpe både min 
retfærdighedssans, og min interesse for, hvad mennesker kan indeholde, ligesom det 
har skærpet min psykologiske sans, som jeg gang på gang senere har fået at vide var 
min force, “mit hemmelige våben som instruktør”. Jeg tror det var Søren Spanning, 
der engang formulerede sig på den måde.
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Et vakuum
Set i det store perspektiv, har mit liv været et godt liv. Jeg drømte om teatret, jeg 
kom til teatret, og jeg har fået lov til at virke både som skuespiller, sceneinstruktør 
og teaterleder. Ligesom jeg har haft stor glæde af at undervise nye generationer af 
scenekunstnere.

Hvordan mit liv var blevet anderledes, hvis jeg havde taget den studentereksamen, 
som især min far var så opsat på, at jeg skulle tage, kan ingen vide. Stenhus Kostskole 
lå ikke meget mere end et stenkast fra hvor vi boede, men jeg var blevet så led ved 
undervisningsanstalter, at jeg nægtede at tage denne mere videregående uddannel-
se, hvilket får mig til at filosofere over lærerens betydning – positivt eller negativt – 
for et ungt menneskes udvikling og opvækst. Jeg tror ikke der findes noget vigtigere 
erhverv på guds grønne jord end lærerens.

Det blev så til en fire års handelsuddannelse i stedet for. Hos Theodor Petersens Ef-
terfølger, det sidste af min hjembys fine gamle købmandshuse. En handelsvirksomhed 
med pakhuse på havnen. “Så har du altid noget at falde tilbage på, hvis skuespilleriet 
kikser”, som min far udtrykte det. Han havde – ikke uberettiget – sin tvivl og sine ban-
ge anelser med hensyn til ideen med at gå teatervejen, mens min mor ikke et øjeblik 
var i tvivl om mine sceniske kvaliteter.

Min drøm om en karriere som skuespiller havde vitterlig også taget en mere kon-
kret retning. Med mig som primus motor, var vi en flok unge teatergale mennesker, 
som havde stiftet en amatørteaterforening i Holbæk. “Aspiranterne” hed den meget 
passende, men da vi bestemt ikke led af mindreværdskomplekser, hyrede vi en profes-
sionel amatør fra Roskilde som instruktør, lejede Hotel Isefjords teatersal med plads til 
flere hundrede mennesker, og satte Ludvig Holbergs komedie Jeppe på Bjerget op.

Jeg ved ikke hvor meget skolekomedie, der var over projektet, men der kom faktisk 
folk og så forestillingen, og vi fik pæn omtale i den lokale Holbæk Amts Venstreblad, 
og jeg, der havde spillet Jeppe, blev pludselig en – hvad er det, det hedder på nudansk 
– en “rimeligt” efterspurgt oplæser, ikke mindst i den meget aktive Højskoleforening, 
hvor Jeg læste digte af Nis Petersen, humoresker i sjællandsk mundart af Maglekil-
de Pedersen og spillede mere end læste Storm-P`s 13 øre. Efter sådan en optræden 
– jeg tror det var i forbindelse med foreningens generalforsamling – kom en nydelig 
ældre dame, hen til mig og sagde: “Du skal da vist være skuespiller”? Jo, jeg måtte jo 
indrømme, at det var det, jeg drømte om, “Jamen ved du hvad, så skal du komme og få 
gratis sangundervisning hos mig, jeg levede engang af at undervise i sang, og det kunne 
være rigtig spændende at se, hvad vi kan få ud af dit potentiale”. Så jeg øvede skalaer 
og sang lieder både på dansk og tysk en gang om ugen hos fru Lykke Pedersen, som 
damen hed.

Aspiranterne fik ikke nogen lang levetid, vi var jo alle unge mennesker på vej ind i 
voksenlivet, og der var ikke andre end mig, der var så teatergale, at de ville prøve at 
blive professionelle, så selvom vi både læste stykker og planlagde forestillinger og en 
enkelt gang begyndte prøver, så blev det aldrig til mere end Jeppe på bjerget.

 For mit vedkommende dog med det lille men, at jeg blev hyret af vores “konkur-
renter” i Socialdemokratisk Forening, til at spille hovedrollen i folkekomedien Hans 
onsdagsveninde. “Gæst”, stod der i deres program, ud for både for mit og instruktø-
rens navn.
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Men der var jo en mere jordnær dagligdag og uddannelse der også skulle passes. 
Og hos Theodor Petersens Efterfølger, det fine gamle firma hvor det slet ikke var så 
enkelt og ligetil at komme i lære, kunne man jo kun forestille sig, at jeg måtte være 
lykkelig over at det var mig, der havde været så heldig at få pladsen. I hvertfald – og 
selvom jeg drømte om en helt anden karriere – så gik jeg fuldt og helt op i alt hvad jeg 
kunne lære om handel og købmandskab.

Alt i livet er i øvrigt både interessantere og morsommere hvis man investerer sig 
ordentligt i det.

Som lærling skulle man igennem samtlige afdelinger, og da de handlede med både 
kolonial, korn og foderstoffer samt jern, stål og sanitet, var der absolut nok at få styr 
på.

At det var et købmandshus, hvor fortiden stadig var levende til stede, fik jeg bevis 
på, få dage efter at jeg var begyndt i kolonialafdelingen. Jeg var blevet sendt hen til 
et pakhus i foderstofafdelingen efter et eller andet, men var ikke nået mange meter 
ud på den brostensbelagte gårdsplads, før en lidt skinger og ret så gennemtrængen-
de stemme nåede mit øre med sit: “Unge Pedersen!” Jeg standsede op og fik øje på 
stemmens ophav: “Konsulinden”, den afdøde ejers frue, i et førstesalsvindue over 
forretningen, hvorfra hun fortsatte: “Man kan udmærket løbe, hvor vejen er god!”… 
“Æh jo… ja, selvfølgelig” fik jeg fremstammet. før jeg – i løb – fortsatte min mission. 
Som tidligere vinder af 100 meter løb på skoleidrætsdagen, tror jeg mit tempo må 
have imponeret damen.

Men bortset fra slige mindre korrektioner i mit normale adfærdsmønster, havde 
jeg en udmærket tid i den afdeling. Jeg faldt rigtig godt til, og blev betroet spæn-
dende opgaver selvom jeg kun var elev. For eksempel fik jeg overdraget ansvaret for 
kaffebrændingen, da vores disponent fik astma, så han ikke mere kunne klare luften 
i brænderiet. Vi var det eneste købmandshus i byen, som havde eget brænderi, og 
kunderne kom langvejs fra for at få vores specialbrænding.

Desværre var vores fede spegesild også ret populære blandt stamkunderne. Når 
jeg skriver desværre, er det fordi det altid var en af os lærlinge, der skulle hente silde-
ne i kælderen. De lå i tønder, godt dækket af stinkende sildelage, og det var strengt 
forbudt at bruge andet end de bare næver, når de skulle fiskes op. Sommetider var 
man våd af sildelage til albuerne, og man havde fornøjelsen af lugten resten af dagen. 
“Man kunne beskadige de skønne, fede sild på det frygteligste ved at bruge redskaber,” 
hed det. På et tidspunkt investerede jeg nu helt personligt i en fin tang af træ, som vi 
skjulte bag tønden.

Efter et stykke tid opdagede vi, at disponenten udmærket var klar over vores lille 
ulydighed, i hvert fald havde sildetangen skiftet plads, efter at han en dag havde væ-
ret nødt til selv at hente sild til en kunde.

Købmandshuset Theodor Petersens Efterfølger var helt klart et firma, med indgro-
ede vaner, og et hierarkisk system, hvor man gjorde klogt i at kende sin plads. Det 
glemte jeg, da jeg var nået frem til afdelingen for jern og stål, og var i gang med at 
lære om landbrugsmaskiner, og ikke mindst om reservedelene til dem.

Det var lige før landmændene skulle høste, og vi havde netop fået en større lad-
ning hjem, af en meget vital reservedel. Den kom fra en udenlandsk fabrik, og havde 
formodentlig været “et godt og billigt tilbud”, men desværre var den behæftet med 
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en yderst uheldig fejl. Jeg gjorde ledelsen opmærksom på problemet, og at jeg jo 
ikke kunne sælge en reservedel til erstatning for en defekt del af høstmaskinen, når 
jeg vidste, at den nye del kunne bryde sammen når som helst. Jeg fik det svar, fra en 
af firmaets ansvarlige ledere: “At det skulle jeg bare blande mig udenom.” Jeg var 
lettere chokeret over, at “det fine gamle firma” ikke var parat til at tage de økonomi-
ske konsekvenser af fejlinvesteringen, men foretrak at lade den enkelte smed tage 
skraldet ude i marken, når og hvis maskinen brød sammen. Da jeg fortsat nægtede 
at “lange den defekte reservedel over disken”, som jeg udtrykte det, faldt straffen for 
min frimodige indblanding omgående: Jeg blev forvist til lagerarbejde i en svinekold 
kælder i en måned. 

Pludselig – skæbne eller ikke skæbne – kan livet ændre sig
Da jeg var sådan cirka midt i forløbet af min læretid hos Theodor Petersens Efterføl-
ger, skete der tre meget skelsættende ting i vores families liv:

Far skippede sin rullende mælkeforretning, og blev forsikringsagent i Dansk Folke-
forsikring. Et job, der virkelig passede ham. Han havde altid været god til at snakke 
med folk, og nu viste det sig, at han også var en god sælger. De år han var i selskabet, 
var han altid “top 10 sælger”, altså blandt de ti bedst sælgende agenter i selskabet.

Det næste skelsættende var, at familien endegyldigt besluttede, at den gamle 
drøm om badeværelse og billardstue, skulle realiseres, hvilket betød, at huset skulle 
udvides med en kælderetage, hvilket igen betød, at en afsindig mængde jord skulle 
fjernes og murene understøttes. Gravearbejdet klarede vi faktisk selv, så den udgra-
vede jord kom til at udgøre et ekstra niveau i haven, som kun gjorde den mere interes-
sant. Til støbning af mure og vægge fik vi selvfølgelig professionel assistance. Da det 
hele stod færdigt, havde vi fået et skønt, men altid lidt køligt badeværelse, som vi alle 
elskede, og en herlig lille billardsalon, som især far elskede. 

Den tredje og sidste hændelse havde min mor i centrum, og var af en ganske anden 
og mere sorgfuld art: Det begyndte tilsyneladende som en meget voldsom influenza 
– det troede vi i hvert fald det var – med smerter i alle led og i hovedet. Men langsomt 
blev både vi og lægestanden klar over, at der var tale om en rigtig grim variant af 
leddegigt, som mor resten af sit liv levede og kæmpede med, mens lægevidenskaben 
doktorerede og eksperimenterede uden den helt store virkning, og hendes indre or-
ganer langsomt men sikkert blev mere og mere nedbrudte af de forskellige medicin-
ske præparater.

Det var hårdt at se sin fysisk stærke, smidige og aktive mor, komme mere og mere 
i leddegigtens vold, samtidig med at man kun kunne beundre hendes ukuelige vilje og 
lyst til at følge med i, ja leve med i, sine sønners fremtid, udvikling og ve og vel.

Jeg havde ikke modenhed nok til at nægte militærtjeneste, så det blev til to år 
i hæren
Efter udstået læretid, blev jeg indkaldt til militærtjeneste i artilleriet. To år blev det til 
i alt. Først som konstabel, og derpå som sergent efter fire måneders lynuddannelse i 
det militære håndværk. 
 Det var dengang under Koreakrigen, hvor de ansvarlige frygtede det værste, og 
mobiliserede så godt som lille Danmark nu kunne, således at vi var klar, hvis krigen ….
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Jeg havde ellers gjort hvad jeg kunne for at slippe for militærtjeneste, men da jeg 
alligevel blev indrulleret, og ovenikøbet blev sendt på sergentskole, besluttede jeg 
mig for at slå ørerne ud, og få det bedste ud af de to år, og jeg må i dag indrømme, at 
jeg lærte mange ting i hæren, som jeg senere kunne bruge i min karriere som teaterin-
struktør.

Som 23-årig færdiguddannet sergent, blev jeg udstationeret i 1. artilleriregiments 
2. batteri på byggepladsen Sjælsmark Kaserne som “ældste sergent”, hvilket ville 
sige, at jeg havde forladt sergentskolen med det bedste eksamensbevis, hvilket igen 
resulterede i, at jeg blev udnævnt til Obo2, hvilket absolut ikke har noget med musik-
instrumentet at gøre, men slet og ret er en forkortelse af ordet observationsofficer. 
Batteriets næstkommanderende premierløjtnant var Obo1.

I fredstid, når man “øvede krig” i særlige terræner, var det en loppetjans at være 
Obo. Lidt som at lege røver og soldater. Oboen “sneg” sig tæt ind på fjenden, til en 
fordelagtig og helst godt skjult udkikspost et par kilometer eller tre foran batteriets 
kanoner. Herfra kunne han så observere “fjendens” stillinger og over radio komman-
dere og styre batteriets granater. På disse øvelser sparede vi selvfølgelig på ammu-
nitionen, og sendte kun en enkelt granat afsted ad gangen. Men jeg husker en tur til 
skydeterrænet i Jægerspris, hvor det var Obo2, altså mig, der skulle trænes i kortlæs-
ning, koordinater og kommandoer, så beregnerne inde ved kanonstillingen kunne 
gøre arbejdet færdigt og kanonmandskabet sende granaten afsted mod målet.

I tredje forsøg ramte jeg målet så præcist, at vores kaptajn, Mau Mau som vi kaldte 
ham, af bar begejstring kommanderede: “et lag!” til kanonerne, hvilket betød at samt-
lige seks kanoner sendte deres granater afsted. Vi tog bagefter ud til målet, for at se 
ødelæggelsen. Der var rent ud sagt ikke meget tilbage af den gigantiske murstens-
klods, vi kaldte kirketårnet.

Jeg overvejede aldrig at gå militærvejen, selvom det ikke skortede på tilskyndelser 
fra mine overordnede. Og vi Oboer fik i øvrigt noget at tænke over, da underretnin-
gerne fra Korea rigen nåede frem og fortalte, at de største tabstal i den amerikanske 
hær var blandt Oboerne, hvor næsten en fjerdedel var blevet gjort tavse via bag-
holdsangreb. Jeg var i hvert fald glad for, at den krig som mange dengang frygtede, 
aldrig brød ud.
 Da Sjælsmark Kaserne efterhånden lignede et civiliseret byggeri og ikke mere 
var den kaotiske byggeplads, vi hidtil havde levet med, var det tiden til, at den blev 
overdraget til Generalstaben. Og nu var gode råd dyre for 2. batteri under Mau Mau: 
Batteriets næstkommanderende premierløjtnant – jeg har glemt hvad han hed – var 
forulykket med sin flyvemaskine. Tredjekommanderende, en oversergent som også 
stod for køkkenet, havde skåret sig så voldsomt i hånden under den sidste feltøvelse, 
at han var blevet indlagt på infirmeriet – som er det militære navn på et hospital –  
“Andy ni finger” kaldte vi ham derefter.

Alfa og omega: Jeg blev i al hast konstitueret som næstkommanderende for batte-
riet, og straks efter beordret til at gøre 2. batteri klar til overdragelsesceremonien: En 
fuldstændig parodisk affære. Ren “cirkus mili”, med 23-årige værnepligtige sergent Pe-
dersen, som næstkommanderende for 2. batteris 88 soldater! Min ophøjede værdighed 
varede godt nok ikke mere end to dage, men alligevel …. Jeg mener: Godt fjenden 
ikke kom en af de to dage.
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Anden Akt

Jeg går til optagelsesprøve på Det kgl. Teaters elevskole
Jeg havde “læst” hos en skuespiller, som det hedder, allerede mens jeg var i lære. 
Dengang skulle man indstilles af en professionel, anerkendt skuespiller, hvis man 
ønskede at søge optagelse på Det kgl. Teaters elevskole. Jeg havde ringet til Sigfred 
Johansen, som jeg syntes var noget af det eleganteste og mest charmerende jeg 
havde set både på scenen og på film. “Ja så”, sagde han, “læse hos mig … det er jo 
ikke noget jeg normalt giver mig af med … men godt, kom ind og lad mig se på Dem, så 
måske”. Nogle dage efter stod jeg så udenfor hans dør i rækkehuset på Vagtelvej nr. 9 
og ringede på. Jeg havde et par gange lokket mor med til København, for at se teater. 
Nogle uger før havde vi taget toget tur-retur fra Holbæk, for at se En Skærsommernats 
Drøm på Det kgl. Teater, og hvem åbner døren på Vagtelvej? … Rosalinde fra En Skær-
sommernats Drøm! Jeg tror jeg har haft et meget åbent ansigt, mens jeg bare så på 
hende. Der stod hun. Rosalinde. Lyslevende … “Ja”? sagde hun, og så spørgende på 
mig … “Jo æh – jeg skulle jo læse hos Sigfred Johansen” … “Jamen, han sidder ovenpå, 
gå bare op”.

Mange år efter iscenesatte jeg flere gange Lily Weiding, primært i klassiske roller, 
og det var en fornøjelse at arbejde med hende og se hendes varme kvindelighed slå 
igennem i rollerne. Men aldrig blev jeg betaget, bjergtaget, ja, nærmest forelsket, 
som da jeg oplevede hende første gang som Rosalinde i En Skærsommernats Drøm.

Timerne hos Sigfred Johansen var lidt specielle. Jeg husker ikke meget om det stof, 
altså de tekster vi arbejdede med, men jeg husker tydeligt, at han begyndte hver time 
med en advarsel mod overhovedet at beskæftige sig med skuespillermetieren. “Lad 
vær̀ , hvis der overhovedet er noget andet De kunne tænke Dem at bruge livet på”. Det 
kulminerede – vistnok den sidste time jeg havde hos ham, inden hans bratte død – da 
han sagde: “Mogens” – vi var i mellemtiden blevet dus – “Du har da absolut noget 
talent, men alligevel vil jeg sige: “Find på noget andet!... De første år af mit liv som skue-
spiller, vil jeg ikke ønske for min værste fjende – end ikke for Ib Schønberg”! Jeg husker 
ganske tydeligt ordene, selvom jeg ikke dengang fattede ironien, fjendskabet eller 
hvad det nu var, der lå i eller bag det barske udsagn. Og jeg fik som sagt aldrig mulig-
hed for at spørge ham.

Et par år efter, mere præcist i slutningen af min “militære karriere”, opsøgte jeg så 
en, der havde gjort elevundervisning til sit levebrød. Han hed Ejner Juul, og var skue-
spiller og løjtnant af reserven. Det sidste kunne tydeligt mærkes i hans undervisning, 
som var kontant og yderst effektiv. Det korte af det lange: Jeg gik til jævnlige timer 
hos ham i et par måneder, hvorefter han indstillede mig til optagelse på Det kgl. Tea-
ters elevskole.

Jeg glemmer aldrig den prøve. Vi sad en 5-6 håbefulde aspiranter og ventede på at 
blive kaldt ind. Hvem der ville blive den næste anede vi ikke. De tre foregående havde 
vi set både gå ind og komme ud igen, temmelig opkogte i hovederne. Nu ventede vi 
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bare. Koncentrerede. Memorerede måske teksterne endnu engang. Vi sagde i hvert 
fald ikke meget. Pludselig begyndte pigen ved siden af mig, at gnaske løs af en plade 
chokolade, som hun havde fundet frem. “Vil du ikke have en bid”, spurgte hun, “Jo, 
tak”, sagde jeg, og fik et pænt, stort stykke, som jeg lige netop nåede at tygge rigtig 
godt sammen, så det klistrede til tænderne, da regissøren kom ind og sagde: “Ja, så er 
det Mogens Pedersen, de godt vil se”.

Jeg tumlede tyggende afsted efter regissøren, idet jeg forsøgte at blive chokola-
den kvit. Kom ind på Gamle Scenes kæmpescene – sådan virkede den i hvert fald, ga-
bende tom som den var – og orienterede mig mod mørket i salen hvorfra en stemme 
sagde: “Ja, værsgo, De må godt begynde”. Det var lige på og hårdt, men jeg var så kon-
centreret om at komme igennem chokolade klistret i munden, at jeg glemte nerverne, 
og bare gav mig gud og talentet i vold, idet jeg kastede mig ud i mine to scener.

Om det var talentet eller chokoladen der gjorde udslaget, kan muligvis diskuteres, 
men nogen tid efter kom der en fed konvolut mærket Det Kgl. Teater ind ad brev-
sprækken på Frilandsvej 26. Jeg husker, at ikke kun mor, men også far var både rørte 
og stolte, da jeg pillede indholdet ud: En kontrakt, et ordensreglement for den drama-
tiske skole samt brevet om, at jeg var optaget på “Det kgl. Teaters elevskole” og skul-
le begynde den 1. august samme år. Faktisk var der hele seks måneder til “min kunst-
neriske løbebane” skulle begynde, så jeg gik frejdigt til mit gamle firma og spurgte, 
om de måske havde brug for en vikar til et eller andet.

Jeg var jo stoppet hos dem, fordi jeg skulle springe soldat, men nogen havde røbet, 
at jeg ville noget helt andet, og at det faktisk var lykkedes mig, at få adgang til landets 
fineste teaterskole, nemlig den på Det kgl. Teater. Om det var på grund af mine evner 
som sælger, at de gav mig et job, eller fordi det var en skøn samling snobber der stod 
i spidsen for forretningen, ved jeg ikke, men jeg kunne godt mistænke dem for at 
mene, at det at have en elev fra Det kgl. Teater som vikar var ret … “interessant” ... 
ligesom at have et usædvanligt dyr i bur. Under alle omstændigheder havde jeg seks 
herlige måneder i “den gode, gamle købmandsgård”.

Jeg begynder på Det kgl. Teaters elevskole
Jeg befandt mig ret hurtigt som en fisk i vandet på skolen. Jeg havde det godt med 
mine nye kammerater, selvom vi var en yderst blandet flok, hvoraf to, Ghita Nørby og 
Kaus Scharling Nielsen, var teaterbørn, to andre, Birgitte Bruun og Ulla Lock, allerede 
var små filmstjerner, mens de tre sidste: William Kisum, Hardy Rafn og Mogens Peder-
sen nærmest lige var kommet ind med firetoget. Skolen var toårig, og i flere fag blev 
vi undervist sammen med de fire andetårs elever, og som sagt, både på teatret som 
sådan, og ikke mindst i den grønne prøvesal, hvor alle vore dramatiktimer fandt sted, 
havde jeg det som en fisk i vandet, og syntes selv, at jeg både forstod og kunne bruge 
den undervisning, som vi fik af vores tre meget forskellige lærere: Holger Gabrielsen, 
John Price og Else Højgård.

Holger Gabrielsen var den mere faderlige figur på skolen. Den som prøvede at tage 
sig af “sine børn” uden at favorisere nogen. Jeg syntes vi “blev set” hos ham, og at vi 
var trygge i hans timer, og det forekom os for eksempel helt naturligt, at vi kun halvt 
om halvt var dus med ham, sådan at forstå, at han sagde du til os, og vi sagde De til 
ham.
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John Price var den mere udadvendte lærer, som med charme – ikke mindst overfor pi-
gerne – og med alle sine vittige og sarkastiske kommentarer og bemærkninger, som-
metider kom til at samle opmærksomheden mere om sig selv end om de problemer vi 
tumlede med.

Idéen med en kvinde i lærerstaben burde være forfriskende, men Else Højgaard var 
momentvis ret kryptisk, næsten lidt sfinksagtig, som hun sad der indsvøbt i sin enor-
me strikkede trøje. Jeg syntes hun var spændende og havde inspirerende idéer, men 
jeg fornemmede også, hvordan hun kunne gøre især pigerne nervøse og usikre. En 
ganske bestemt dramatime hos hende, har brændt sig så fast i min erindring, at den 
må ind i denne beretning: Birgitte, altid pligtopfyldende og flittig, havde fået til opga-
ve at levendegøre Agnetes monolog i Elverhøj. Velforberedt som altid, træder hun ind 
“på scenen”, og når lige netop at åbne munden, da Else Højgaard bremser hende med 
et: “Du oplever jo slet ikke skoven omkring dig. Gå ud og kom ind igen”, hvilket Birgit-
te så gør, godt nok en smule forvirret, men stadig med et vist overskud. Det overskud 
var der ikke meget tilbage af, da hun for mindst 10. gang havde gjort sin entre, for at 
begynde på monologen, men var blevet standset i optakten af fru Højgaards: “Jeg 
kan stadig ikke se hvor du befinder dig. Gå ud og kom ind”. Det var ikke kun Birgitte 
der svedte fortvivlelsens sved. Vi der sad og så på, havde det efterhånden på samme 
måde, men det var kun hende tårerne løb ned ad kinderne på. Jeg husker ikke, om 
hun nogensinde nåede frem til selve monologen, og jeg forstår stadig ikke hensigten 
med “torturen”. Var det for at for at fortælle “den lille filmstjerne”, at hun ikke skulle 
tro hun var noget? Jeg ved det ikke.

Bortset fra denne mere negative oplevelse, husker jeg de dramatiske timer, som 
skønne højdepunkter i arbejdet på skolen. Det var jo al det, jeg havde drømt om. 
Tænk at få lov til – og hjælp til – at kaste sig hæmningsløs ud i verdensdramatikken.

Hos vore tre lærere var metoden i dramatikundervisningen nogenlunde den sam-
me: Lærerne valgte nogle scener, besatte rollerne, og gav os X antal dage til at arbej-
de med stoffet i, hvorefter vi skulle vise resultatet frem for lærer og elevkammerater. 
Korrektioner og hjælp i det hele taget, så vi kunne komme videre og dybere i scenen, 
indskrænkede sig tit til nogle praktiske noter og et bedre arrangement, mens det lå 
tungere med hjælp til en dybere dramaturgisk forståelse af stoffet. Vi var kommet 
i en rigtig god mesterlære på De kgl. Teater, med rig mulighed for at sammenligne 
prøvesalens undervisning med gode, voksne skuespilleres arbejde i teatrets “virkelige 
verden” nede på scenen. Ja, vi fik sågar lov til at stå på scenen sammen med dem i 
småroller. Om jeg savnede noget? Et sted dybt inde måske. I hvert fald fik jeg af egen 
tilskyndelse fat i Stanislavskis “En skuespillers arbejde med sig selv”, men oplevede, 
at jeg ikke havde hverken ro i mig, eller temperament til hans omstændelige metode. 
Så når jeg overhovedet kommer ind på evt. mangler i undervisningen, så er det set i 
efterrationaliseringens ulidelige klarsyn, for dengang var jeg bare glad for at være der, 
og for at få lov til at spille teater.

Og så havde vi forresten nogle både dygtige og herlige lærere i de praktiske fag: 
Fægtemester Olsen i fægtesalen i St. Kongensgade – Christian Riis, vores sang og 
talepædagog, som endte med at blive en god ven – professor udi teaterhistorie Tor-
ben Krogh, som var så optaget af at formidle sit fag, at man kunne forlade auditoriet 
uden at han bemærkede det – Gerda Alexander med sin helende alexanderteknik – og 
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endelig balletmester Niels Bjørn Larsen, hvis dansetimer sent lørdag eftermiddag på 
den skønneste måde sluttede ugen af. Jeg var rent ud sagt ret vild med det hele.

Og Jeg havde fundet et rart sted at bo hos skuespilleren Ib Conradi og hans yndige 
modelkone og deres buttede baby. Værelset på Sirgræsvej 63 i Kastrup lå godt nok 
langt væk fra Kgs.Nytorv, men til gengæld var det til en meget rimelig betaling, hvil-
ket bestemt ikke var uvæsentligt i en tid, hvor SU'en endnu ikke var opfundet. I hvert 
fald klarede jeg mig. Blandt andet fordi jeg fik ret mange statistroller i teatrets fore-
stillinger. Jeg tror jeg var den af eleverne der fik de fleste, ikke mindst af dem med 
replikker, som man fik dobbelt honorar for. Jeg husker tydeligt, at pengene faldt på et 
tørt sted, hver gang der var udbetaling.

At få en statistrolle med ord eller “væsentlig handling”, var jo næsten som at 
få en rigtig rolle – og så var honoraret større
De mest interessante statistroller, fik jeg i de to forestillinger om Jeanne d`Arc. For 
det første fordi det var to pragtfulde forestillinger at være med i, og for det andet for-
di jeg fik et så “mindeværdigt samspil” med to af teatrets mest vidunderlige skuespil-
lerinder: Bodil Kjer og Ingeborg Brams. Både i Lærken af Anouilh og i operaen Jeanne 
d`Arc på Bålet af Honegger, havde jeg rollen som den engelske soldat. I begge stykker 
er han bare et helt anonymt medlem af den fjendtlige besættelsesmagt, som Jeanne 
har kæmpet imod klædt i mandsdragt.

Det jeg altid vil huske fra prøverne på Lærken, indtræffer på den første prøve på 
scenen. Jeg er ikke fri for at være en smule nervøs, omgivet som jeg er af en hel stri-
be af teatrets kendte skuespillere: Poul Reumert som storinkvisitoren, Elith Pio som 
biskoppen, Preben Neergaard som anklageren, Poul Kern som den gode munk, Palle 
Huld som Englands repræsentant og sidst men ikke mindst Bodil Kjer som Jeanne 
d'Arc, hende hele denne retshandling drejer sig om.

Jeg har stået ret op og ned med min lanse fra stykkets begyndelse, altså sådan 
cirka to en halv time. Vi er nu ved at nå slutningen, hvor jeg har “min store scene”: 
Jeanne har nægtet at afsværge sin tro, Inkvisitionen har dømt hende, og bødlen slæ-
ber hende brutalt op på bålet: 

JEANNE: (skriger til bødlen) Et kors! Vær barmhjertig og giv mig et kors!
ANKLAGEREN: Nej, ingen kors til en heks.
JEANNE: Et kors! Et kors! Giv mig et kors!
DEN ENGELSKE SOLDAT: (har taget to stykker træ, hvoraf han laver et kors, som 

han rækker til Jeanne) Værsgo min tøs. De præster hænger mig ud af halsen. Pigen har 
vel ret til et kors lige så godt som enhver anden!

ANKLAGEREN: (vil tage korset fra soldaten) Hun er kætterske. Jeg forbyder det!
DEN ENGELSKE SOLDAT: (skubber ham brutalt væk) Hold din kæft! (og rækker kor-

set til Jeanne) Her min tøs! (Jeanne trykker korset ind til sig og kysser det)
Vi har spillet igennem. Hele Lærken, og Sam Besekow, vores instruktør går rundt og 

“giver noter” til de spillere, som han har rettelser eller kommentarer til. Det sker i al 
diskretion, og ikke som man ville gøre det i dag, sådan at alle kunne høre med og tage 
det ind.

Til mig siger han: “Mogens, du skal tage mere fat! Er du med? Og så skal du tage mere 
tid! Tag den tid du har brug for! Er du med? Det er simpelthen din scene, den der”!
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Vi tager så hele 2. akt en gang til. Replikkerne kan jeg bedre end mit fadervor, og den 
nye, frækkere og mere selvbevidste indstilling, har jeg god tid til at tænke igennem, 
mens jeg står med min lanse og venter på, at vi når frem til slutscenen.

Så er det lige før… jeg tager en dyb indånding… mit stikord falder, og jeg gør som 
Sam har sagt: Tager mere tid, og prøver at “tage scenen”: Jeg stiller lansen fra mig … 
tager de to stykker træ, og begynder roligt at binde dem sammen, mens jeg ser over-
legent rundt på de skinhellige præster, og jeg skal lige til at række Jeanne korset og 
sige min replik, da jeg får øje på Poul Reumert, der som storinkvisitoren ligger på knæ 
nede ved rampen, og som nu vender sig direkte mod mig, med bebrejdelsen malet i 
alle træk … lidt forvirret går jeg i stå i min handling, så pausen forlænges endnu en 
smule, hvorpå Reumert vender sig mod suffløren i kassen, og i et medynkvækkende 
toneleje, som kun Poul Reumert mestrede, siger han, nej snarere jamrer han “Så giv 
dog den unge mand ordene, han kan jo ikke huske dem”! Hvorpå jeg nærmest tumler 
op på bålet med korset, mens jeg rabler spil og replik af mig. Hvad der skete bagefter, 
har jeg lykkeligt glemt, men jeg kan ikke lade være med at grine, når jeg tænker på 
situationen og genkalder mig Reumerts minespil og tonefald.

I den anden forestilling om Jeanne d'Arc, hvor jeg også var den engelske soldat, 
fik jeg den mest betagende oplevelse i min tid som elev: Nemlig Ingeborg Brams som 
Jeanne. Det var skuespilkunst og indlevelse i et andet menneskes liv og oplevelser 
som jeg aldrig siden har set. Det var jo ikke kun det, at hendes indlevelse aften efter 
aften udløste sådan en strøm af tårer, at brystet på hendes overdel nærmest var 
gennemblødt, når forestillingen var slut. Det var hendes stemme, hendes øjne … ja, 
det var som om guddommelige kræfter havde besat skuespillerinden Ingeborg Brams 
som stemmerne havde besat Jeanne. Jeg havde fået lov til at kravle op i et af scene-
tårnene, når min indsats var forbi, og jeg stod der troligt aften efter aften og fulgte 
hendes spil.

I Honeggers vidunderlige opera står Jeanne lænket til bålet midt på scenen forestil-
lingen igennem, mens hun genoplever sit unge liv, der i scene efter scene spilles, syn-
ges, tales og danses rundt om hende. Mine indsatser som den engelske soldat ligger 
ret tidligt i operaen og er mimiske og til musik. Vi har spillet forestillingen flere gange 
uden problemer, men da jeg denne aften får min indsats og kravler op på bålet for 
at flå tornekronen af hendes hoved, går det galt. Jeg er på vej ned fra bålet igen, da 
jeg opdager, at jeg sammen med tornekronen, har fået fat i en stor hårtot af hendes 
paryk, som nu stritter lodret op i luften. Jeg kravlede op i lystårnet som jeg plejede, 
men den aften var jeg mere paralyseret af paryktotten end af hendes spil, og jeg ved 
ikke hvor mange gange på vej mod min garderobe jeg mumlede: “Kære Vorherre, lad 
hende tage den paryk af, før hun når ned til sit spejl.” …. Han bønhørte mig ikke, og få 
øjeblikke senere stak regissøren hovedet ind og sagde: “Vil De være rar og gå op til fru 
Brams”. Da jeg kommer derop, står hendes dør åben, og lige overfor sidder hun foran 
sit spejl, stadig med paryktotten strittende op i luften og med tårerne strømmende 
nedad kinderne. “Mogens”, siger hun på syngende himmerlandsk –  hun var dyrlæ-
gedatter fra Hobro, og blev vidunderligt jysk, når følelserne greb hende –  “Sådan har 
jeg set ud hele aftenen, og det er din skyld”. Hvorpå vi faldt hinanden grædende om 
halsen og jeg forsikrede hende, at jeg aldrig ville gøre det igen. Og jeg skal love for, 
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at jeg fik hjælp, så jeg kunne holde mit løfte: Da jeg næste morgen mødte på teatret, 
kunne jeg blandt dagens prøveplaner læse:

GAMLE SCENE. 12 – 12,30: Øve at sætte tornekrone på og flå tornekrone af. Deltagere: 
Ingeborg Brams og Mogens Pedersen med repetitør.

Jeg følte virkelig, jeg var kommet på den rette hylde, men det skulle blive  
endnu bedre en meget kort tid
Skolen var toårig, og op til 1. års eksamen kaldte min yndlingslærer Holger Gabrielsen 
mig op til sin garderobe og sagde til mig, at jeg ikke skulle være ked af, at jeg ikke kom 
til at spille min vigtigste rolle og min yndlingsrolle: Erasmus Montanus til denne eksa-
men. Af hensyn til to af pigerne, som var afgangselever, skulle jeg spille i det, der var 
vigtigst for dem. “Men Mogens”, sluttede han, “jeg har tænkt mig, at du, når tiden er 
inde, skal have debut som Erasmus Montanus på dette teater! God eksamen!” Nøjagtig 
sådan faldt ordene. Jeg har aldrig glemt hverken dem eller situationen, og heller ikke, 
at jeg nærmest dansede derfra af bar glæde.

Få uger efter døde Holger Gabrielsen, og Martin Hansen overtog hans timer, og 
endnu nogle uger senere havde vi så en yderst velbesøgt eksamen, som – traditionen 
tro – sluttede med et møde hos teatrets chef, Henning Brøndsted, som jeg tror vi lige 
netop havde set et glimt af, da skoleåret startede, og her eksploderede en for mig 
fuldstændig uventet bombe: “Man” anså mig ikke for at være egnet til dette fag og 
denne skole! “Man” havde i øvrigt også fået det indtryk, at jeg godt selv var klar over 
det” Det var unægtelig et andet resultat, end det teatrets nyligt afdøde grå eminence 
– sceneinstruktør og skuespiller Holger Gabrielsen – var nået frem til. Så jeg kunne, til 
Brøndsteds lettere forvirring, fortælle ham, om Gabrielsens hilsen og min egen glæde 
over at være på skolen, uden at det dog ændrede på den trufne beslutning.

Jeg vandrede fuldstændig udslukt fra mødet. Jeg ville ned i den friske luft på Kon-
gens Nytorv, for at tænke mig om … Jeg mødte Else Højgård på trappen, som græ-
dende kastede sig om halsen på mig, og sagde, “at det muligvis også var det bedste”. 
Jeg trøstede hende så godt jeg kunne og vandrede videre ud i det mest vidunderlige 
solskin ... Jeg gik rundt sådan lidt på må og få … da jeg pludselig får øje på John Price, 
som er på vej imod mig … Jeg var ud for D'Angleterre, mens han var ved at passere 
Magasin ... Jeg ville selvfølgelig frygtelig gerne tale med ham og høre hans mening 
om min situation. Da der er sådan noget som en snes meter imellem os, får vi øjenkon-
takt … han standser op … står et kort øjeblik … hvorpå han åbenbart pludselig får et 
skrigende behov for at komme i Magasin. Han snurrer i hver fald rundt og forsvinder i 
største hast ind i Magasins menneskemylder.

Jeg havde altid syntes, at han var en både spændende og festlig lærer. En lærer, 
der godt kunne finde på at ironisere, når han kommenterede vores præstationer. 
Det var i hvert fald ikke sjældent, at han fik vores lille flok til at bryde sammen af grin, 
selv om hans ord sved en smule. Ligesom det kunne ske, at de mere kække iblandt 
os – jeg selv for eksempel… og Klaus Scharling Nielsen som for øvrigt også blev smidt 
ud – godt kunne finde på at joke med i samme lette tone.… Kunne man virkelig fore-
stille sig, at denne, vores lettere frimodige tone havde irriteret ham til at foretage en 
afgørelse, som kun burde foretages ud fra en professionel kunstnerisk bedømmelse? 
Under alle omstændigheder havde jeg ikke ventet, at han var så ussel, at han ikke 
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ville eller turde møde mig og stå ved sin beslutning, for jeg følte intuitivt, at jeg for et 
øjeblik siden havde set min banemand i øjnene, og faktisk havde vundet en lille sejr. I 
hvert fald var det, som om modet og fornemmelsen af en slags selvværd vendte tilba-
ge. Men rigtig kry var jeg ikke, for hvordan ville det være at komme sjoskende tilbage 
til Holbæk efter sådan et nederlag?... Til en by, hvor så mange gode mennesker vidste, 
at et af deres bysbørn var kommet ind på Det kgl. Teaters elevskole for et år siden, og 
nu … Nej, kry var jeg bestemt ikke.
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Tredje Akt

Jeg kommer alligevel videre
Så galt gik det heldigvis ikke, for det havde virkelig været en velbesøgt eksamen. 
Blanche Funk – en af teatrets fastansatte skuespillere – havde været blandt publikum. 
Hun skulle iscenesætte retssalsstykket “Natten til den 16. januar” for Andelsteatret, 
og valgte mig til pragtrollen som den unge forelskede gangster, så efter en lille uges 
sortsyn lysnede det, da jeg skrev kontrakt på mit første professionelle engagement: 
En turné med Andelsteatret samme efterår. Få dage efter kaldte Ib, min vært, på mig: 
“Mogens, der er telefon”. Jeg styrter ind og tager røret, og en venlig stemme fortæl-
ler mig, at hun hedder Poula Hennie og er direktør for Svendborg Revyen. Hun ville 
engagere Ib Conradi, fortalte hun mig, men han skulle jo desværre  noget andet. “Men 
De er meget talentfuld, siger han, så hvad med at komme her ind, så vi kan se Dem an”? 
Tre kvarter efter stiller jeg min cykel fra mig, og går ind på Ny Ravnsborg cafeen, hvor 
jeg møder Poula Hennie,  revyens direktør, og Anthon Jarne, revyens hovedforfatter.

Vi hilste pænt på hinanden, og så hinanden an, så at sige, mens jeg åndelig talt, 
stod og trådte mig selv diskret over tæerne… “Har De ikke en eller anden monolog eller 
sådan noget, eller en sang måske”, spurgte de så. Nu var det jo ikke lige netop revy-
monologer vi havde beskæftiget os med på teaterskolen, men en sang … tjo … jeg 
mente nok jeg kunne teksten til Nyhavnsvisen. Og et øjeblik efter stod jeg så midt på 
gulvet i Ny Ravnsborg cafeen, og sang Nu går våren gennem Nyhavn. Da jeg var fær-
dig, så de grinende på hinanden, hvorpå Poula Hennie sagde: “Ja, hvorfor ikke?”, og 
Anthon Jarne svarede: “Nej, vel?” Og så var jeg hyret til årets Svendborg Revy – “Rot-
tefælden”, som den kaldes i folkemunde.

En lille måned efter var prøverne på revyen i gang, Sankt Hans var der premiere, 
og revyen gik så godt, at vi spillede til langt ind i august måned. Men ikke alene var 
revyen en stor succes, det var den mest vidunderlige sommer det år, og for mig var 
det simpelthen “sommeren”! Den sommer, hvor jeg fik min “Bodil”, revyens henriven-
de unge skuespillerinde med Sangill til efternavn. Vi forelskede os nemlig i hinanden, 
og den 13. august, den skønneste solfyldte sommermorgen, forlovede os. Vi havde 
ikke sovet så meget den nat. Vi så solen stå op og stod selv op. Og så vandrede vi for 
resten hånd i hånd ned til havnen og tog den første færge til Thurø, vandrede vide-
re gennem det sydfynske landskab i denne forjættende danske sommermorgen, og 
fandt den lille café vi stilede imod, hvor man kunne sidde på det flade tag og nyde ud-
sigten, mens man fik serveret dejlig morgenmad. Det var egentlig først, da værtinden 
dukkede op i morgenhår og morgenkåbe, med et: “Jeg syntes jo nok jeg kù  høre, at 
der var nogen, der gik omkring heroppe,” at vi blev klar over hvor tidligt på dagen det 
egentlig var. Men vi fik vores morgenmad, og vi “byttede ringe”, og vi nød solen og 
den dejlige sommer. Vores sommer! Men da vi lidt hen på eftermiddagen sejlede tilba-
ge til Svendborg, og flere gange blev mødt med et smil og et “tillykke”, ja, da tabte vi 
godt nok underkæben et par gange. Vi syntes jo, vi havde gået så stille og diskret med 
vores forelskelse. 



22

Efter Svendborg Revyen rejste vi provinsen rundt i hver sin turnéforestilling, men 
kærligheden holdt, og den 28. december samme år, midt under prøverne på Hamlet, 
hvor vi begge var med, Bodil som Ofelia og jeg som hendes broder Laertes, blev vi gift 
i Frue Kirke i Århus.

I dag, i det herrens år 2019, hvor jeg sidder og skriver disse linjer, er det 64 år siden 
vi sagde “ja” til hinanden. Man lever ikke så mange år sammen uden kampe, og man 
overlever dem ikke uden at gøre sig umage. Men når det er sagt, tror jeg også jeg tør 
sige, at vi aldrig har fortrudt.

På teaterfronten kom vi virkelig ud i hjørnerne. I foråret 1956 er vi som sagt på 
turné med Shakespeares Hamlet, hvor navnlig Bodil som Ofelia, i sit samspil med Erik 
Mørks Hamlet, har succes og “bliver set”. Derefter slår vi genremæssigt en baglæns 
kolbøtte og lander endnu engang i Svendborg til endnu en festlig, folkelig og fornø-
jelig revy succes. Det bliver et dejligt gensyn, og da det mod slutningen af spilleperi-
oden ikke længere kan skjules, at den unge frue er gravid – nu i sjette måned – er der 
slet ingen ende på de hyggelige smil og lune sydfynske kommentarer vi oplever når vi 
færdes til fods i “vores by”.

De første år var ikke kun en dans på roser …. 
Står der bag på en samlemappe med udklip fra årene 1956-62. Men bladrer man igen-
nem mappen, oplever man en mindre perlerække af fine anmeldelser, omtaler og en-
kelte ret så positive interviews. Indtil nu havde der faktisk hele tiden været bud efter 
os begge. Og mens Bodil holdt en naturlig pause under graviteten, var jeg på endnu 
en turné med Andelsteatret, og igen i en ganske stor og vigtig rolle. Selvfølgelig kom 
der da huller i kalenderen af og til, som hos alle freelance kunstnere, men var hullerne 
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så store, at de kunne afstedkomme sådan en kommentar? Og selvfølgelig var der da 
kampe der skulle kæmpes, og som blev kæmpet. Og vundet, sådan som jeg husker 
det … Og pludselig blander Sigfred Johansen sig i mine erindringer, og jeg hører hans 
advarende stemme: “ Lad vær̀ , hvis der overhovedet er noget andet De kunne tænke 
Dem at bruge livet på”! … Men endnu mere markant trænger den replik igennem, som 
jeg nu føler var det sidste han sagde til mig: “De første år af mit liv som skuespiller, vil 
jeg ikke ønske for min værste fjende”! … Hvordan havde hans liv og karriere da væ-
ret, disse første år, og hvad var den dybere årsag til, at denne elegante, succesfulde 
skuespiller var så bitter på sin karrieres start, at han udtrykte sig på den måde? Var 
det økonomiske problemer han havde kæmpet med? Eller var det den chikane, som 
H.C. Andersen siger “gror på teatret”? Jeg ved det ikke, og finder aldrig ud af det. I 
øvrigt mener jeg ikke begrebet “chikane” er særlig udtalt blandt teatermennesker, 
tværtimod. I min korte “karriere” i forretningsverdenen oplevede jeg intriger og chi-
kane som var ganske anderledes infame, end noget jeg har følt eller spottet i teatrets 
verden.

Men tilbage til de første år, hvor jeg skrev og åbenbart også mente, at de ikke kun 
var en dans på roser!

Når jeg tænker på den dag jeg fik sparket på Det kgl. Teaters elevskole, og jeg der-
efter igen kaster blikket ned i de gamle udklipsbøger fra årene lige efter, så er det jo 
en ren solstrålehistorie der åbenbarer sig efter det famøse spark. Men som sagt hav-
de vi da huller i kalenderen, og nogen af dem var måske også større end jeg oplever 
dem i erindringens lettere glorificerende bakspejl. Der var helt sikkert perioder, hvor 
vi skulle være mere end fornuftige, for at få økonomien til at hænge sammen, men 
som Bodil så klogt altid siger, når talen drejede sig om penge: “Man kan jo nu engang 
kun spise sig mæt”. Foruden denne vise kommentar, er der et rammende bonmot der 
siger: 

Vær med i TV og du bliver kendt. Indspil film og du bliver rig. Lav teater, og du bliver 
lykkelig.

Sagt på en anden måde: Det er aldrig for pengenes skyld man arbejder med teater.
Dengang udbetalte teatrene for øvrigt altid lønnen i rede penge, og Bodil og jeg 

havde den aftale, at vi lagde det indtjente i vores egen lille private “bank”, nemlig en 
fælles stabel af pengesedler som vi opbevarede i det fine gamle tobaksskab, som jeg 
havde fået af hende i morgengave.  For mennesker som os – der aldrig har betragtet 
penge som andet end noget, det var rart at have så mange af, at man ikke behøvede 
at tænke på dem – for os, var vores “bank” i tobaksskabet en helt ideel løsning: Det 
var nemt at holde øje med, hvad der var til rådighed, og når “banken” var på skrump, 
var det signal til, at man skulle intensivere sin søgning efter det næste job. Som free-
lance skuespiller havde man dengang som nu, brug for sådan ca. tre nye jobs pr. 
sæson, hvis man skulle kunne leve af det. Vi havde godt nok vores skuespillerforbund, 
men nogen egentlig hjælp i pressede situationer, var forbundet ikke i stand til at yde, 
af den simple grund, at der ikke var knyttet nogen arbejdsløshedskasse til. Så måske 
er det ikke så underligt hvis jeg en eller anden dag i en eller anden presset situation er 
kommet til at nedfælde de manende ord: “De første år var ikke kun en dans på roser”.
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Når jeg sidder her i vores smukke hjem på Frederiksberg – som primært er skabt af 
Bodil, der givet havde fået ligeså stor succes som indendørsarkitekt eller som antikvi-
tetshandler – når jeg sidder her, 88 år gammel, og tænker tilbage og prøver at samle 
trådene til et levnedsforløb, så kan jeg blive ganske varm om hjertet af bar taknem-
melighed over det liv, jeg har fået lov til at leve. Og når jeg tænker tilbage på “de år 
der ikke kun var en dans på roser”, så må jeg gøre mig virkelig umage, for at finde det 
negative, jeg må nærstudere det gamle udklipsmateriale, og tid og sted for visse begi-
venheder, før jeg f.eks. kommer i tanke om den – hvad skal jeg kalde det – den noma-
detilværelse fra lejlighed til lejlighed vi førte de første år af vores ægteskab:

Dansk Folkescenes dramaturg Ole Brandstrup, gift med chefen Tudlik Johansen, 
som var instruktør på Hamlet, fik ordnet det sådan, at “det unge par” i forestillingen 
kunne fremleje hans gamle tantes lejlighed, da hun netop var kommet på plejehjem. 
Den meget smukke tanke var, at vi så skulle overtage lejligheden permanent, når vi 
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havde boet der i to år. Det var en virkelig skøn lejlighed i Strandvejsgården på Øster-
brogade, så vi følte det, som havde vi vundet i lotteriet. Desværre levede den søde 
gamle dame kun nogle få måneder, så vi måtte igen ud i den vanvittige jagt på et 
permanent sted at bo. Vi havde allieret os med den udmærkede vicevært i ejendom-
skomplekset, og lige før vi ville blive sat på gaden, lykkedes det ham at få kontakt til 
sømanden, hvis lille et-værelses lejlighed stod tom indtil han om nogle måneder kom 
hjem fra sin øjeblikkelige hyre. Den måtte vi godt fremleje så længe, så vi åndede 
lettet op, og baksede vores ejendele fra den ene opgang over i den anden. Det var et 
dejligt kvarter at bo i, og vi nød det, så længe det varede.

Man kunne gå skønne ture både mod syd og dermed centrum og Søerne, og mod 
nord til Svanemøllen og videre mod Strandvejen…. Åh ja, og med erindringen om dis-
se spadsereture, er der pludselig en klokke, der ringer alarmerende, og fortæller om 
i hvert fald én periode med “skrump i banken”. Bodil var blevet gravid under Hamlet 
turnéen, og var nået til den periode, hvor gravide kvinder ikke unormalt har både kval-
me og samtidig lyst til at spise de særeste ting – sure agurker f.eks. eller lakridskon-
fekt i uanede mængder. Bodils passion var Othellokager, store, flødeskumssvulmende 
Othellokager, som hun efter et par mundfulde eller tre, totalt mistede lysten til, og 
snarere havde lyst til at kaste op over. Når vi i denne periode var ude på en af vore 
daglige skønne spadsereture, nord eller syd på i forhold til Strandvejsgården, var det 
en yderst nødvendig kreativ opgave for mig – ihukommende det øjeblikkelige lavvan-
de i “banken” – at forsøge at få os guidet udenom de meget fristende omkringliggen-
de Othellokagebagere.

Efter nogle måneder i sømandens overfyldte et-værelses, fandt vi endelig noget, vi 
kunne kalde vores på Christian X Alle i Kongens Lyngby. Godt nok også en et-værelses, 
men denne gang med alkove og stor altan.

Og her i Kongens Lyngby bliver vi “en rigtig familie”
Den 22. november klokken ca. 21 samme år – altså 1956 – bliver Susanne født i denne 
lille lejlighed, og hun bliver ligesom Moses lagt i en flettet kurv, af den enkle grund, 
at det var hvad vi havde at lægge hende i. Jeg husker fødslen som noget fuldstændig 
mirakuløst. På én gang både forunderligt og vidunderligt. Alt forløb som havde ikke 
alene jordemoderen men også Bodil prøvet det før, så moderen var lettet, stolt og 
glad, jordemoderen yderst tilfreds med resultatet, det samme var lægen, så der bred-
te sig lige så stille en herlig, men stilfærdig feststemning, som ikke blev mindre da Bo-
dils søster og svoger arriverede for at se guldklumpen og ønske tillykke. Alle var enige 
om, at noget på én gang helt særligt og ganske naturligt var hændt, og måtte fejres. 
Og det blev det. Jeg kan i dag ikke fatte, hvordan det lykkedes os at stable det på 
benene. Det må have været noget med dåse sardiner, lidt ost og noget godt hjemme-
bagt brød. I hvert fald endte aftenen på festligste vis med natmad reverenter talt “på 
sengekanten”. Jeg husker, at jordemoderen bagefter sagde: “Det har jeg da alligevel 
aldrig før oplevet, at han blev til natmad, lægen, og så så længe.”

Nu hvor jeg er i færd med at mindes vores førstefødtes ankomst til verden, kan jeg 
ikke lade være med også at mindes hendes dåb i Christians Kirken, og jeg vil hævde, at 
man allerede der anede at det var noget med scenekunst der ventede hende forude. 
I hvert fald tog hun fuldstændig scenen fra præsten under dåbshandlingen, idet hun 
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skreg så højt, at hun totalt overdøvede ham.  I deres tydelige kamp om hvem der kun-
ne skrige højest, kunne man samtidig diskutere hvem af de to, Susanne eller præsten, 
der var mest røde i hovedet.

For øvrigt blev hun ret tidligt introduceret i teatrets verden, hun var nemlig ikke 
mange uger gammel, før vi tog hende med på arbejde. Vi var begge engageret til et al-
ternativt teaterprojekt, som ville genoplive gode, gamle Oehlenschlæger ved at spille 
hans Hakon Jarl. Både prøver og forestillinger skulle foregå i Brøndsalen i Haveselska-
bets have på Frederiksberg, som til lejligheden var omdannet til teater.

Vi havde brug for at passe vores arbejde og Susanne havde brug for at blive ammet, 
så hvad var mere enkelt end at tage hende med. “Det tager hun såmænd ingen skade 
af”, som både jordemoder og sundhedsplejerske konkluderede. Så vi trillede hver dag 
afsted med Sus i barnevogn til Lyngby Station, tog S-toget til Frederiksberg Station og 
trillede videre det sidste stykke til Frederiksberg Runddel.

Det gik såmænd udmærket rent kunstnerisk med Hakon Jarl, men noget langvarigt 
engagement kom der ikke ud af eksperimentet.

Det gjorde der heller ikke af det næste engagement jeg fik, denne gang på Ridder-
salen, hvor en teaterbegejstret forretningsmand havde lejet sig ind for at realisere 
idéen om, at København skulle have et frokostteater. Ikke et hyggeligt og traditionelt 
dansk komedieteater, nej, der skulle spilles absurd teater ligesom i Paris. Og der blev 
spillet absurd teater og jeg var med i både Ionescos Den skaldede sangerinde og Arra-
bals Skovtur på slagmarken.

Sådan noget var utænkeligt i nutidens teater
I Skovtur på slagmarken oplevede jeg et fænomen, som jeg kun havde hørt om, men 
som dengang i 50’erne ikke var unormalt, nemlig forsøget på at “hyle kollegaen ud af 
det”, men at det var søde, rare Helge Kjærulff-Schmidt der skulle praktisere det, og at 
jeg skulle være ofret, det kom da lidt bag på mig.

Stykket foregår på en sønderskudt slagmark, hvor den gode, patriotiske soldat 
netop har nedkæmpet og tilfangetaget fjenden, nemlig mig, der står afvæbnet og “ry-
stende som et espeløv”, da den patriotiske soldats forældre kommer på besøg, med-
bringende picnickurv, rejsegrammofon og højt humør. Alt er ren skovtur i det grønne, 
da faderen spørger: “Hvad med fyren der, skal han ikke ha` lidt med”? Hvortil sønnen 
svarer: “Nej far, for det er fjenden, og de er onde. Når de fanger os kommer de små sten i 
skoene, så det gør ondt når vi går”. Denne chokerende meddelelse om fjendens skræk-
kelige ondskab, får faderen til at svare: “Uha, jamen fy dog”. Hverken mere eller min-
dre, hvorpå han – så vidt jeg husker – sætter rejsegrammofonen i gang.

Men en skønne dag – vi har vel spillet en 14 dages tid – kan jeg pludselig fornem-
me en sprælsk glød i øjnene på ham, idet han samtidig rejser sig og går hen imod 
mig, med et: “Hvad er det man hører? Putter han små sten i skoene? Slemme dreng, 
siger jeg bare, av av!” Der sker ikke meget mere den dag, men hvis man forestiller sig 
Kjærulff-Schmidts særlige diktion og ansigtsudtryk, burde det også være nok til at få 
lattermusklerne til at vibrere.

Dagen efter broderer han lidt videre på emnet “små sten i skoene” på sin helt særli-
ge facon, uden at jeg dog på nogen måde lader mig slå ud.
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Men 3. dag må man sige, at det lykkedes for ham. Ikke mindst fordi jeg havde en 
kildrende fornemmelse af at han ville prøve igen … at fighten fortsatte … at der 
ligesom var gået sport i det. Så da han kommer hen imod mig, denne gang bevæbnet 
med sin paraply, begynder jeg allerede så småt at svede, og da han med den mest 
udtalte Kjærulf Schmidt diktion giver sig til at brodere løs på sin frit opfundne replik: 
“Slemme dreng, putter små sten i skoene o.s.v. …og da han under den svada, det udvik-
ler sig til, samtidig tjatter til mine fødder med sin medbragte paraply, så kan jeg ikke 
mere, jeg får et mindre grineflip af et sammenbrud: Tårerne strømmer ned ad kin-
derne på mig, mens jeg lettere hysterisk griner vildt og hæmningsløst, til publikums 
åbenlyse blanding af dyb forundring og betagelse: ”Jo, der var nu noget særligt ved det 
der absurde teater”.

Da vi var kommet op i garderoben efter forestillingen, bankede han pænt på, og 
sagde med et stort, varmt Kjærulff-Schmidt smil: “Mogens, nu gør jeg det aldrig mere”.

Som sagt blev engagementet i Riddersalens Frokostteater heller ikke af længere 
varighed, så der var brug for nyt job inden alt for længe. En ting var at Bodil og jeg, vi 
to håbefulde kunstnerspirer, muligvis kunne leve af kærlighed og kildevand – i hvert 
fald et stykke tid – men når kærligheden har båret en smuk og kærkommen frugt, er 
der brug for noget så prosaisk som en nogenlunde regelmæssig strøm af kontanter... 
og ærlig talt, og det i dette ords reneste betydning: Så anede vi en tid lang ikke hvad 
vi skulle gribe og gøre i … er der vist et gammelt ord der hedder. Måske var det netop 
på det tidspunkt, jeg kom til at nedfælde ordene: “De første år var ikke kun en dans 
på roser”. For hvad tænker man, hvad tror man, hvad håber man? “Nu gik det jo lige 
så godt! … Var det det hele? …” Og i baghovedet spøgte Sigfred Johansens manende 
advarsel.

Der er heldigvis mere end én måde at overleve på
I hvert fald var der en periode på flere måneder hvor vi hverken havde teaterarbejde 
eller udsigt til at få noget, så da en kollega spurgte mig, om jeg evt. havde tid til at 
afløse ham som “Onkel Oplæser” på et par fabrikker? “Tid”, svarede jeg: “I øjeblikket 
er tid det jeg har mest af, til gengæld har jeg for få penge, så dit tilbud kan ikke komme 
mere belejligt”. Jobbet som “Onkel Oplæser” havde ikke meget med teater at gøre, 
men det var en rigtig god og daglig træning i diktion. Jeg skulle læse udvalgt ny litte-
ratur både på formiddags- og aftenholdet, på to forskellige cigarfabrikker. Vi fandt 
ud af,     at koordinere tiderne, så det var muligt at nå fra den ene til den anden i “et 
hug”. For mit vedkommende betød det, at jeg om morgenen ved ni-tiden vandrede 
afsted fra Christian den X’s Alle for at tage S-toget fra Lyngby til Godthåbsvej Stati-
on, hvor min cykel stod parat, så jeg kunne nå dagens første fabrik, der lå på Nordre 
Fasanvej. Efter endt dåd med en times oplæsning, cyklede jeg videre ud på Amager, 
hvor fabrik nr. to lå. Efter endnu en times oplæsning her – og aldrig af den samme 
roman, som fabrikken på Fasanvej havde valgt – cyklede jeg tilbage til Godthåbsvej 
Station, anbragte cyklen i venteposition, og tog S-toget tilbage til Lyngby. Sidst på 
eftermiddagen gentog jeg så denne rejse udi litteraturformidling.

Som sagt, god træning af både tunge og stemmebånd samt en masse motion, men 
jeg har åbenbart ikke følt mig kunstnerisk tilfredsstillet, i hvert fald begyndte jeg at 
skrive. Jeg opfandt en mobil skrivepult, som let og hurtigt kunne etableres på bade-
værelset, når det ikke var i brug til sit egentlige formål. Her sad jeg i ledige stunder 
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og skrev tekster, som jeg også prøvede at sælge. Mine Rim og remser for børn, fik jeg 
trykt i Politikens Magasinet, et eventyr fik jeg læst op i DR´s børneradio, mens en ret 
politisk engageret monolog: Jeg er ikke nogen vred ung mand – men…, kom retur fra 
det udmærkede tidsskrift Vindrosen. Da jeg senere i karrieren fik engagement i den 
meget estimerede Kabaret La Blonde i Tivoli, så kabarettens leder og åndelige driv-
kraft, Johannes Kjær, heldigvis anderledes på teksten, så jeg havde den på repertoiret 
hele den første måned.

Under alle omstændigheder begyndte der så småt igen, både kunstnerisk og øko-
nomisk, at komme liv og røre omkring vores lille familie, for menneskeligt havde der 
hele tiden været masser af liv. Der begyndte at komme følere, der gerne måtte ende 
med tilbud, og vi kunne i det hele taget fornemme, at vi ikke var glemt. Jeg husker, at 
der f.eks. pludselig dukkede en artikel med billede op i Ekstra Bladet: “Hvor blev Ofelia 
af”? Ja, hvor blev hun af? Faktisk var hun fuldt og helt og for en tid forsvundet ind i sin 
nye rolle som moder.

Vi flytter endnu engang
Det var ikke fordi vi gik og drømte om at flytte for fjerde gang, men med bevidsthe-
den om at det lysnede forude – også rent økonomisk – og i erkendelsen af, at vi var 
to der snart skulle i gang med at læse på roller, samtidig med at et lille fritvoksende 
menneske på et årstid skulle have lov til at udfolde sig, ja, så søgte vi oftere og oftere 
hen til rubrikken: “VIL DE FLYTTE MÅ DE BYTTE”, og en skønne dag var muligheden 
der: En ældre dame søgte ud af byen til en et-værelsers med altan, og vi kunne se, at 
hendes andelslejlighed på 3 værelser med kammer og siddebadekar, lige var det vi 
havde brug for. Og så på Frederiksberg! Der var kun ét problem – den ældre dame var 
nemlig straks parat til at bytte, men vi – hvor i alverden skaffede vi de 5.000 fra, som 
hendes andelslejlighed kostede?

Mens jeg fortsat passede mit “Onkel Oplæser” job, tog Bodil en rask beslutning, 
pakkede det nødvendige babyudstyr med mere ned i barnevognen, tømte “banken” 
for det meste af hvad der var tilbage i den, og købte en returbillet til natfærgen År-
hus – København. Sådan én fandtes der den gang, så efter en god nats søvn på Hans 
Broge, som færgen hed, steg hun og Susanne i land i Århus, for at fortælle mormor 
Tulle, morfar Jens og faster Sidonia hvor utroligt taknemmelige vi ville være, hvis de 
kunne hjælpe os med et lån, så vi kunne købe alle tiders lejlighed, og dermed komme 
videre i livet og karrieren. Jeg husker ikke rigtig noget om “proceduren”, da jeg beder 
mine forældre om hjælp og lån, men kan konstatere, at vore forældre og faster Sido-
nia i fællesskab “klarede ærterne for os”, og det uden gældsbevis og andre skriftlige 
formularer, vi fik bare pengene. Og vi var både glade og lettede. Vores øjeblikkelige 
problem var jo løst, men det varede ikke længe før en vis betænkelighed meldte sig: 
Det var jo et lån! Pengene skulle betales tilbage og 5000 kroner svarede nogenlunde 
til et halvt års løn for en fast ansat skuespiller på det tidspunkt, og vi var “løsarbejde-
re” eller som det lidt pænere hedder: freelance kunstnere. 

Spændende muligheder og opgaver i det nye medie TV-teatret
Det blev det nyeste nye indenfor vores fag: Fjernsynet, altså TVteatret, som reddede 
os, så vi kunne begynde at betale af på vores gæld. Vi flyttede ind i vores nye hjem, 
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Lollandsvej 25, 2. sal th. den 20. oktober 1957, men da var Bodil allerede i fuld gang 
med prøverne på TV teatrets udgave af Bjørnstjerne Bjørnssons Geografi og Kærlig-
hed, hvor hun spillede datteren Helga, i noget man godt kunne betegne som lidt af en 
stjernebesætning.

Selv passede jeg endnu en lille tid mine oplæsninger på tobaksfabrikkerne, der 
havde givet os “til dagen og vejen”, som det hedder, men lige efter nytår “fyrede” 
jeg Onkel Oplæser, hvorefter det lykkedes os at kombinere mine prøver på en TV-rolle 
med engagementet i De kloge og de gale på Riddersalen og Bodils prøver og provin-
sturne med Sparekassen, uden at det gik ud over pasningen af vores lille guldklump. 
For det mener jeg virkelig ikke det gjorde, selvom jeg i dag ikke rigtigt fatter, hvordan 
det lykkedes os at få tider, pasningsturnus, afløsning o.s.v. til at gå op i en højere en-
hed.

Efter dette ræs, var der hårdt brug for en pause. Brug for lidt ferie simpelthen, og 
kun ferie, til hygge, leg og samvær med Susanne. “Banken” var for øvrigt ikke helt 
enig i den beslutning, men det blev da f. eks til dejlige formiddage i Tivoli, hvor billet-
terne var billigere, og så brugte vi byens bedste park: Frederiksberg Have, som kun 
lå en lille spadseretur fra Lollandsvej. Det var plænen med det skæve fyrretræ, der 
var vores foretrukne sted. Der var mulighed for både sol og skygge, og så lå den ikke 
langt fra indgangen ved Mathildehøj og den lille sø ved Svejtserhuset. Hvor har vi dog 
tit leget der, og hygget os med termokaffe sammen med vores søde tante Kathe. At 
vi skulle ende vores livs nomadetilværelse på tredje sal i nummer 2 på Mathildevej, 
hvorfra vi kan se eller i hvert fald ane disse herligheder i Frederiksberg Have, er da 
næsten lige ved at ligne et lille mirakel.

Straks efter sommerferien gik vi begge i gang med teaterprøver på hver sin tur-
néforestilling, og i nærmest umiddelbar forlængelse af turneerne, fik vi begge roller i 
endnu en TV teaterproduktion, nemlig Thornton Wilders Den lange Julemiddag. Og med 
honorarerne for dette engagement betalte vi sidste del af vores lån på 5000 kroner 
tilbage til vores generøse familie, og det mindre end et år efter at vi havde fået det.

Det er soleklart for enhver, at det ikke havde været muligt for os, at gennemføre 
de to samtidige provinsturneer uden hjælp udefra. Det fik vi også, og ikke alene hjalp 
min mor os – mens min far selvfølgelig var helt indforstået – ved at tage Susanne “i 
pleje” et par måneder, hun elskede at gøre det. Ja, hun elskede det, ligeså meget som 
hun elskede sit barnebarn. Og hun klarede at være plejemor, skønt leddegigten af og 
til virkelig plagede hende. Faktisk var Susanne igen hos sin farmor og farfar i endnu 
en turnéperiode et par år senere, og den kærlighed hun fik i disse “ferier”, glemmer 
Susanne aldrig, og den dybe kontakt de alle tre fik med hinanden, den bar farmor og 
farfar med sig, til deres tid var omme.

At rejse så meget på turné som vi gjorde disse første seks år, “er ikke kun en dans på 
roser”. For selv om man har gode roller i gode skuespil sammen med gode kollegaer, 
kan det være hårdt for sammenhængskraften i en lille familie med al det fravær. Man 
skal faktisk sommetider nærmest akklimatiseres efter måneder på landevejen, hvor 
der har været alt for få muligheder for orlovsdage i familiens skød.

Otte gange måtte jeg “på landevejen” disse første år.
Som sagt begyndte det med Natten til den 16. januar, som jeg blev hyret til af An-

delsteatret straks efter sparket på Det kgl. Teater. Det var jo en ovenud lykkelig si-
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tuation, det syntes jeg dengang, og det synes jeg stadig. At teatret også fik noget 
ud af det, var jo kun godt. Jeg levede op til deres forventninger i min store rolle som 
gangster, og jeg tog det som en spændende udfordring, at jeg skulle nå at spille en 
lille rolle som 70-årig nattevagt, inden gangsteren kom på scenen. Som en lille ekstra 
udfordring stod der nederst på kontrakten – jeg vil ikke sige med småt, men i hvert 
fald med mindre skrift – “skuespilleren deltager i opstilling, nedtagning og pakning af 
dekorationen”. Om det var normalt at unge skuespillere, der som jeg “fik chancen”, 
også skulle give en hånd med i det tekniske, ved jeg ikke, men jeg havde det fint med 
det, og følte, at jeg også lærte noget af det.

På min sidste turné med Andelsteatret i Agatha Christies krimisucces Musefælden, 
var jeg avanceret, så jeg ikke alene spillede en hovedrolle, men også fungerede som 
turnéleder, og som sådan havde ansvar for både det tekniske og det økonomiske. 
Med det økonomiske ansvar fulgte, at jeg repræsenterede Andelsteatret, og ofte 
måtte mødes med de stedlige arrangører efter forestillingen. Jeg udbetalte også løn 
til skuespillerne, og fik på den måde et lidt chokerende indblik i lønforskellene. En-
kelte ældre skuespillere gik tydeligvis for nogenlunde samme løn, som de altid hav-
de fået, mens en enkelt ret nyuddannet enten var en god lønforhandler eller havde 
fanden til oldemor. Nå, i mit øjeblikkelige job som repræsentant for teatret, var det 
nok ikke lige tidspunktet for politisk aktion for social retfærdighed, åbenhed, ligeløn 
o.s.v. Set i det navnkundige bagspejl, kan jeg ikke lade være med tænke, at der allere-
de dengang blev lagt spor ud til en karriere der toppede i et job som teaterchef en lille 
menneskealder senere. 

At komme “ind i stuen” hos folk, og alligevel være en fremmed
Jeg kan pludselig huske – nej, snarere fornemme – hvordan man følte sig som et an-
det væsen, dengang i 50’erne, når man aftenen før havde været “inde i folks stuer”. 
Måden vildtfremmede mennesker hilste prøvende på én, når man dagen efter udsen-
delsen, f.eks. skulle en tur omkring Roxy bageren lidt nede ad Godthåbsvej: “Jeg ken-
der ham … det kantede ansigt … et eller andet sted fra … men hvor?”. Dengang, sidst i 
50'erne, var det bestemt ikke alle, der havde et fjernsynsapparat, men hvis man hav-
de, så så man, hvad der blev sendt, så man havde noget at snakke med naboen om.

Selv fik vi først et fjernsynsapparat året efter, at vi var flyttet til Aalborg i 1962, men 
også uden fjernsynet, dette kulturelle samlingspunkt, var vi gode til at få kontakt med 
naboerne, de forskellige steder hvor vi boede, også selv om vores arbejdstider altid 
var helt anderledes end deres. Selvfølgelig var der nogen der syntes, at det var noget 
helt fantastisk, at vi var skuespillere, ikke mindst når vi lige havde været inde i deres 
stue via TVapparatet. Men det varede sjældent ret længe, før de fandt ud af, at vi var 
ret almindelige mennesker med ret almindelige menneskelige problemer, som f. eks 
at få en lille pige passet et par timer. Ok, der var så nogen der syntes, at det var fanta-
stisk. Vores år på Lollandsvej var en rigtig god tid. Hele kvarteret var rart. Der var en 
virkelig børnevenlig legeplads i nærheden. De familier vi boede sammen med i nr. 25, 
var alle søde og rummelige mennesker, og vores “dør om dør” naboer, Helga og Poul, 
blev ligefrem to venner, som vi kom til at sætte stor pris på. Poul var porcelænsmaler 
på den nærliggende kongelige porcelænsfabrik, og Helga var hjemmegående husmor, 
og hos Helga fandt vi en tryg havn og favn til Susanne, når vore egne muligheder for 
pasning var udtømte.
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Mange år senere var det Helga, der fik os provokeret til at tage med på en 3 ugers 
rejse til Kina, hvor vi med fly og tog gennemkrydsede dette store rige fra nord til syd, 
og fra Peking og ind i det indre Mongoliet. Det var i 1995, lige efter vores periode som 
chefpar på Aalborg Teater, og før den aggressive kommunistiske kapitalisme begynd-
te at tage over, og forvandle deres mere eller mindre stolte traditioner til en rød kopi 
af vores vestlige, ikke særligt humane liberalisme. Heldigvis nåede vi at opleve “det 
gamle Kina” med dets sværm af mennesker på cykel. Det var næsten ligeså interes-
sant, som deres mange berømmede seværdigheder.

TV, skuespillernes nye arbejdsplads, var i en naturlig og rivende udvikling rent 
teknisk, så da vi atter er på rollelisterne i begyndelsen af 60’erne, er det med Ampex 
kameraer, så man kan gemme optagelserne og ikke kun sende direkte. Denne gang 
er det underholdningsafdelingen vi arbejder for. Bodil er med i en lørdagsserie TV Te’ 
Vands, og jeg i Et Eventyr i Rosenborg Have – som blev til to eventyr, idet seerne fik 
både Heibergs gode, gamle Hans og Trine, samt en opdateret udgave, som jeg lykke-
ligt har glemt forfatternavnet på.

Det er i grunden interessant, men også en smule skræmmende at tænke på, at vi 
har været aktivt med – næsten – fra fjernsynets barndom. Fra dengang kameraerne 
var store og tunge og kun kunne sende direkte ud i stuerne til publikum. Jeg husker 
tydeligt de lidt for små studier. Studier som var bygget til radioteater, og ikke til TV-
produktioner med et mylder af teknikere. Og det var jo ikke kun kammerspil der blev 
produceret, to af de stykker vi var med i, havde ganske mange medvirkende, så når 
dekorationen var rejst, og de store klodsede kameraer kommet i stilling, var der ikke 
meget plads at agere på.

Men det er interessant at have oplevet det. Vi havde jo absolut ingen idé om, hvad 
det ville udvikle sig til, så når vi de første år lavede fjernsyn, var det på mange måder, 
ligesom at lave teater uden publikum. Man kunne muligvis få lidt af de sædvanlige 
sommerfugle i maven, ved at tænke på, at der sad flere tusinde mennesker parat ude 
ved skærmene, men jeg kan huske, at jeg savnede det spændende møde og samspil 
med levende mennesker i salen.

Jeg har egentlig ikke tænkt over det før nu, hvor jeg sidder her og skriver. Men 
de første år, hvor kameraerne som sagt kun kunne sende direkte, havde fjernsyn en 
virkelig markant lighed med det levende teater: “Det var her og nu”, og når lyset blev 
slukket, var det uigenkaldeligt slut. Lige netop den forestilling den aften ville aldrig 
blive vist igen.

“De første år var ikke kun en dans på roser. Opus 2.”
Nej, det var de vel ikke. Og alligevel og ærlig talt: Bortset fra “det lille kiks” på Det kgl. 
Teaters elevskole, synes jeg, jeg har været utrolig heldig. Det blev bare via den gode 
gamle mesterlære jeg kom videre i min udvikling.

Og hvor var vi dog heldige – både Bodil og jeg – at vi fik lov til at prøve alle genrer, 
formater og udtryksformer.

I dag er den litterære kabaret næsten glemt i Danmark, men dengang var den spil-
levende, og også den genre fik vi lov til at prøve. Der var på det tidspunkt i 50’erne og 
60’erne hele to kabaretter i TIVOLI – eller rettere i udkanten af TIVOLI – for indgangen 
til både Mon Coeur og La Blonde lå i Bernstorffsgade. Bodil var en enkelt periode i 
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Mon Coeur hos kabaretisterne Fritz Ruzicka og Kate Rosén, sammen med det populæ-
re calypsopar Nina og Frederik og den skønne, gamle kabaretkunstnerinde Ella Hei-
berg.

Selv var jeg nærmest ved at være fast inventar en sommer igennem i Kabaret La 
Blonde. Tre gange en måned husker jeg det blev til, sammen med så begavede ka-
baretkunstnere som Lulu Ziegler, Hannah Bjarnhof, Kjærulff-Schmidt, Elith Foss, Ole 
Monty og Knud Pheiffer. En aften var Bodil Udsen på besøg for at indsnuse og for-
nemme atmosfære. Hun skulle være med i næste måneds program. “Sig mig”, sagde 
hun, da hun kikkede indenfor i garderoben: “Er du den Mogens, der blev smidt ud af 
Det kgl. Teaters elevskole?” Det måtte jeg jo indrømme var en ret så præcis formule-
ring. “Jamen så velkommen i klubben, du har sgu’ nok talent!” Hvorpå hendes herlige 
og efterhånden berømte store latter rullede gennem rummet.

Mens vi er ved de mere barokke oplevelser i Kabaret La Blonde, skal vi lige omkring 
den aften, hvor Victor Borge var gæst i kabaretten. Det var jo ikke gået stille af i medi-
erne, at skuespillerinden Helle Virkner var blevet gift med landets statsminister Jens 
Otto Kragh, og således blev landets politiske førstedame. Det ville normalt være godt 
revystof, men revyerne havde for længst haft premiere, så revyforfatteren Thøger 
Olesen kontaktede Johannes Kjær, kabarettens leder, som hver aften tryllede melodi-
er ud af det opretstående, og præsenterede ham for en vise om begivenheden, som 
han havde skrevet samme nat, og spurgte, om det ikke var noget for La Blonde. Jo-
hannes Kjær slog til, ringede til mig og bad mig komme forbi hurtigst muligt. Hvoref-
ter han skrev en melodi til visen, mens han ventede på, at jeg nåede frem, så vi straks 
kunne begynde at øve på den. Jeg tror vi havde den på programmet allerede aftenen 
efter, hvor jeg – som ekstrabladsavisdreng – sang visen med det sigende omkvæd: 
“Læs om Helle Virkners store skridt!” … Fra skuespillerinde til førstedame naturligvis, 
hvo som tænker anderledes få skam!

Og så skal vi lige tilbage til aftenens celebre gæst, Viktor Borge, som faktisk blev 
lettere forarget over den lille tvetydighed i omkvædet, mens publikum i det store og 
hele morede sig fortræffeligt. Jeg tror han sagde noget i retning af: “Jeg synes ikke det 
klæder hverken kabaretten eller den unge mand at synge den sjofle vise”! Jeg syntes den 
var ret sjov at gestalte, og at det var en både festlig, anderledes og ret uskyldig tekst 
midt i al det litterære. Jeg tror dog kun, vi havde den på repertoiret en 14 dages tid, 
hvor efter den faktisk var uaktuel.

Noget af det fascinerende ved at genopleve sit liv – som jeg gør det på disse sider 
– er de gemte eller glemte oplevelser, som pludselig kan trænge sig på, og forlange 
at komme med: Det er ikke så sjældent vi slår et slag gennem Solbjerg Park Kirkegård, 
for at hente varer vi lige står og mangler i ALDI på Roskildevej. Det er en passende og 
rar spadseretur. På turen kommer vi forbi stenhuggeren med hans udstilling af bear-
bejdede gravsten. 

Mens jeg nu sidder og nedfælder store og små hændelser i denne levnedsbeskrivel-
se, er Bodil på sådan en lille “vi står lige og mangler” tur til ALDI, og af en eller anden 
grund, går mine tanker pludselig nogle år tilbage. Vi går turen sammen, og er netop 
ved at passere stenhuggeren, da vi får øje på en henslængt kasseret gravsten på top-
pen af en større bunke af mere rå sten…

Vera Stricker, står der, født 4. juli 1935 død 10. september 1960….
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Jeg sidder her og bliver lidt stille og eftertænksom, ligesom vi begge blev det, den-
gang vi stod og betragtede stenen. Herregud, blev hun ikke ældre. Mindre end et år 
før hun tager livet af sig selv, havde vi stået sammen på Kabaret La Blondes lille tribu-
ne. Hvordan kunne jeg dog glemme hende, da jeg for lidt siden fortalte om de kunst-
nere jeg havde været sammen med på kabareten? Nu fik hun et afsnit helt for sig selv, 
dette lovende og talentfulde og tilsyneladende harmoniske livstykke, hvis indre dæ-
moner åbenbart var stærkere.

Jeg kunne have lyst til at ændre lidt på Paulus berømte ord fra Bøgernes Bog: “Har 
du aldrig så meget succes, men ikke har kærlighed…”

Men det havde vi, Bodil og jeg, og den 1. april 1961 kom vores andet ønskebarn til 
verden, efter en tilsyneladende ligeså perfekt fødsel som Susannes. Også denne gang 
var jeg hos og stod bi fra først til sidst. Så jeg gik både jordemoderen til hånde og pas-
sede min båndoptager. Hun havde nemlig opdaget, at jeg havde sådan én, og fortalte, 
at hun altid havde ønsket at få en fødsel på bånd. Jeg havde ikke noget større lageraf 
bånd, og slet ikke af rene og ubrugte bånd, og da jeg jo ikke anede hvor lang tid der 
ville gå, før vi hørte det første kny fra den lille ny verdensborger, ja så standsede jeg 
optagelsen ind imellem, for at spare bånd så der i hvert fald var nok til det dramatiske 
klimaks. Derfor forekom der f.eks. pludselig en helt surreal virkning af bimlende kirke-
klokker fra en tidligere optagelse midt i jordemoderens henstillinger og formaninger 
og Bodils dybe vejrtrækninger. Muligvis røber sammenblandingen af optagelser også, 
at jeg ikke har været helt fri for nerver.

Fødslen forløber så flot som den overhovedet kan, og åbenbarer et skønt lille 
drengebarn. Alle er glade. Susanne får lov til at holde ham, og konstaterer, at “Han er 
lidt fedtet, synes jeg”, og lidt efter da jordemoderen spørger, hvad hun synes han skal 
hedde, siger hun med stor overbevisning: “Han skal da hedde Ole”, og det kom han jo 
rent faktisk til at hedde.

Efter at have oplevet denne, tilsyneladende nærmest perfekte fødsel, fornemmer 
vi, at alt måske alligevel ikke er som det skal være: Jordemoderen bliver ved med at 
klaske ham i numsen, for at få en større lyd frem, siger hun. Der er også noget med 
noget vand, han har slugt, så hun konfererer med lægen, som i mellemtiden er blevet 
tilkaldt, og som forklarer, at det nok er bedst, han lige bliver tjekket på børnehospita-
let.

Først da ambulancen kører afsted til hospitalet med ham med hylende sirener, går 
det op for os, at det måske er noget rigtig alvorligt.

I hvert fald måtte han tilbringe den første måned af sit liv på Frederiksberg Børne-
hospital, først i kuvøse og isolation, mens den dybt ulykkelige mor Bodil malker sig 
selv og bringer mælken over til ham dag efter dag. De første par dage måtte hun ikke 
engang komme ind til ham, og når man ved, hvor meget kontakten mellem mor og 
barn betyder, fra det øjeblik barnet kommer til verden … Hvad var der sket? Vi fik al-
drig nogen rigtig forklaring, men heldigvis kom han igennem denne barske start i livet 
uden men, og er i dag et stærkt, smukt og begavet menneske, i en helt utrolig balance 
med sig selv.

Ole valgte en ganske anden vej i livet end sin søster og sine forældre: Han blev vind-
mølleingeniør, og mens jeg sidder og skriver disse linjer, er han helt sikkert i gang med 
noget til gavn for vores miljø et eller andet sted i verden.
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I vindueskarmen foran mig står flere eksempler på hans evne til at forvandle dødt stof 
til liv: En brændeknude eller bræddestump, som han har fundet, til fantasifulde små 
skibsmodeller med master og sejl, frembragt gennem hans kunstneriske syn og utro-
lige fingerfærdighed, udelukkende ved hjælp af en økse, en kniv og en saks. Der står 
også en dinosaur og der ligger en fredspibe, som han har hugget og skåret, og alle 
disse ting blev til, da han var en 12-13-14 år gammel. Det er egentlig ikke så underligt, 
at jeg gik og drømte om, at han skulle blive scenograf, så vi sammen kunne forvandle 
verdensdramatikken til levende teaterforestillinger.

Bodil tager “barselsorlov” på Nordstrand, mens jeg spiller to-mands revy
I slutningen af disse første 6 år af vores skuespillerliv, er det både interessant og ret 
påfaldende at både Bodil og jeg fortrinsvis arbejder i den lettere genre, og absolut 
med succes. Foruden kabareterne er vi som sagt aktive i TVs underholdningsafdeling, 
men også i børne- og ungdomsafdelingen boltrer vi os. Bodil er med i lystspil både på 
Folketeatret og Allé Scenen. Vi er begge med i endnu en Svendborg Revy, og i som-
meren 61, mens Bodil tillader sig lidt barselsorlov, for at koncentrere sig om vores to 
skønne unger, spiller jeg i tomandsrevyen på Grønnehavehus i Nykøbing S. Det inte-
ressante ligger i, at vi derefter bliver betragtet som nogen, der hører til i den mere 
seriøse del af faget. Vi kommer f.eks. aldrig mere bare i nærheden af et engagement 
til en sommerrevy.

Når jeg skriver barselsorlov, må det ikke forveksles med den luksusudgave, som 
vores gode danske velfærdssamfund senere har indført. Barselsorlov dengang, var 
noget man selv betalte med de penge, man ikke tjente for mange af.

Den revy og den sommer i det sommerhus vi lejede ved Nordstrand nogle få km 
nord for Nykøbing Sjælland, kunne jeg da for resten godt få lyst til at bruge lidt tid og 
ord på.

To-mandsrevyen lå på 1. sal i forlystelsesstedet “Grønnehavehus”, og bestod af 
Ernst Meyer som havde skrevet hele revyen – og mig selv med Edvard Strandskov ved 
det opretstående. Og så var den alligevel ikke nogen rigtig to-mandsrevy, for den ud-
mærkede sangerinde Winnie, var hyret til numre som Summertime, når vi havde svært 
ved at nå omklædningerne. Edvard var en ung konservatorieelev, som havde brug 
for et sommerjob. Mange år senere mødtes vi igen på Statens Teaterskole, hvor han 
var blevet fast lærer og repetitør, mens jeg jævnligt “kom forbi” som instruktør eller 
dramalærer.

Det var en herlig, populær og både munter og bidsk revy, som vi elskede at boltre 
os i, men det jeg især glæder mig over at tænke tilbage på, var vores sommer i det 
mindste og mest primitive sommerhus man kan tænke sig. Der var to små rum med 
fem køje sovepladser, et spisebord med diverse stole samt et mere eller mindre over-
dækket udendørs køkken. Vand var ikke indlagt, det kunne man hente i dunke og 
spande på en lille trækvogn fra en hane i nabohuset, og der går rigtig meget vand til, 
når der skal vaskes bleer hver dag til en baby på 3 måneder. WC var der selvfølgelig 
ikke indlagt, men der var et yderst pittoresk “Das” i bunden af haven, som ejeren kom 
og tømte for indhold, som han derefter gravede ned omkring solbærbuskene. Bær-
rene nåede lige at blive modne, før vi forlod residensen, og aldrig har jeg set så store 
solbær.
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Af herligheder må jeg ikke glemme den vidunderlige badestrand, der lå mindre end 
100 meter fra huset. Og jeg må heller ikke glemme, at alt i det lille hus var utrolig vel-
holdt. I hvert fald kom vi til at elske både det og vores enkle levevis i det fra den første 
dag.

Vi havde kort tid forinden købt vores første bil, en brandgul Renault 4CV, som om-
gående var blevet døbt “Tudse”, fordi den havde form som sådan en. Men tudse eller 
ikke tudse, så må man sige, at vi ankom mere end standsmæssigt til vores “slot” ved 
Nykøbing Nordstrand.

For mig var det en skøn måde at holde ferie på: Dase, bade og hygge dagen igen-
nem, for at køre til revyen om aftenen, og “bade sig” i rampelyset, men for Bodil 
kunne aftenerne godt føles både lidt lange og ikke mindst lidt ensomme. Og hvad 
mere var: I Århus sad søster Esther med Marianne og var lidt i samme situation, efter 
opbruddet – tør jeg kalde det flugten fra Kong Georgs Vej og healer og guru, Georg 
Talmer. Så hvad var egentlig mere ligetil, end at invitere de to til en lille ferie i vores 
“slot”? Der var jo faktisk sengepladser nok, og hjerterum havde vi altid haft for de to. 
14 dage blev det til, og kors, hvor ikke mindst de to pigebørn Susanne og Marianne 
nød samværet. Jeg husker især billeder af et vitalt udendørsliv omkring et stort tungt 
langbord, og af pigernes leg med deres dukker, og af tørresnore fyldt med Oles bleer.

Vi får et tilbud, som ændrer resten af vores teaterliv
 Da vi midt i sæsonen 1961-62, fik tilbud fra en helt anden og uventet kant, var der 
ingen der kunne ane, hvor meget det teater og den landsdel kom til at betyde for os. 
Vi fik nemlig tilbud om fast engagement på Aalborg Teater i to, tre, eller fire sæsoner 
– hvor længe vi nu kunne blive enige om. 

Karen Marie Løwert var tiltrådt som ny direktør. Hun kendte Bodil rigtig godt fra 
præstationen i titelrollen i Min mand venter sig på Allé Scenen, hvor hendes mand, 
Arne Weel, havde været direktør, indtil teatret gik konkurs kort efter. De fleste teatre 
dengang var privatdrevne.

Paradoksalt nok fik vi et kulturministerium ganske få år efter Allé Scenens kollaps, 
der gik ganske vist nogle år, før der blev tale om egentlig støtte til teatrene, men alli-
gevel.

Under alle omstændigheder, så kendte Karen Marie Løwert Bodils kvaliteter som 
skuespiller. Jeg vil ikke sige, at jeg følte, at jeg blev inviteret med til Aalborg som “det 
tynde øl”, men der var ingen tvivl om, at det primært var Bodil hun havde roller til.

Det var virkelig en beslutning med konsekvenser, der skulle tages stilling til: Skulle 
vi fortsætte den lidt usikre freelance virksomhed med mulighed for selv at vælge, eller 
takke ja til et godt fast job hvor man spillede de roller, man blev sat til? Det gik jo me-
get godt, og vi boede også meget godt. Vi havde fået afhøvlet gulvene i lejligheden, 
havde fået ombygget kakkelovnen til oliefyr i stedet for koks, havde investeret i en 
gasdrevet varmvandsbeholder i køkkenet, og havde i det hele taget indstillet os på, 
at her blev vi boende. Jeg vil ikke påstå, at telefonerne glødede mellem os og Karen 
Marie Løwert, men der blev ringet en del. Der kom også lidt ekstra i lønposen ud af 
det, vi havde nemlig sat os i hovedet, at kun med ung pige i huset, ville vi få glæde af 
at flytte teltpælene til Ålborg. Havde vi vidst, hvad vi i dag ved om en veldrevet lands-
delsscene og dens muligheder for at man kan udvikle talentet, så havde vi næppe 
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tøvet så længe med beslutningen, som vi faktisk gjorde. Under alle omstændigheder, 
var vi så glade for vores lejlighed på Lollandsvej, at vi gerne ville beholde den, som en 
station vi kunne vende tilbage til på et eller andet tidspunkt, måske allerede om et par 
år, så vi opsøgte de relevante myndigheder i Frederiksberg Kommune og fik tilladelse 
til midlertidig fremleje. For øvrigt til en pris, som blev fastsat af de samme myndighe-
der. Derefter var vi parate til helhjertet at flytte til Nordjylland.

Inden vi bryder op må jeg dog endnu tur “på landevejen”. Igen med Andelsteatret, 
og igen som både skuespiller og turnéleder, mens Bodil spiller i lang-tids-succesen 
Oscar på Folketeatret.
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Fjerde Akt

Vi får fast engagement på Aalborg Teater
Det blev til seks lærerige og udviklende sæsoner på Aalborg Teater, hvor der lige fra 
begyndelsen var gode og væsentlige roller til Bodil, mens jeg primært befandt mig i 
afdelingen for gakkede personager og skæve eksistenser. En enkelt af rollerne hed 
ligefrem “Idioten”. En vildt interessant rolle i øvrigt i Andorra, som vi gæstespillede 
med på Det kgl. Teater. 

Ofte er de besynderlige, de anderledes og de ikke særligt rare personer ganske vist 
de mest spændende at lægge talent til, men jeg må indrømme, at jeg begyndte at 
savne noget fyldigere, noget mere krævende, noget – nå ja, for fanden, nogen større 
roller at investere talentet i, efter de første par sæsoner som “vandbærer”. 

Men hvorfor ikke begynde med begyndelsen, da vi i sommeren 1962, midt i juli 
måned, triller vores “Tudse” ind på en byggeplads i det sydøstlige Aalborg i kølvandet 
på vores flyttelæs. En byggeplads, der inden alt for længe, meget gerne skulle blive 
til det nytænkte rækkehusområde Liselund. Et område, hvor det er muligt at komme 
omkring, frem og tilbage samt ud og ind af husene, uden at skulle balancere over 
mudderet på de nødtørftigt anbragte brædder, sådan som vi måtte hin sommerdag 
midt i juli. Vi ville jo gerne nå at falde lidt til, før sæsonen begyndte den 1. august, men 
som en håndværker sagde: “I skulle jo nok lige have ventet et par uger mere”.

Heldigvis var det ikke noget kæmpe flyttelæs vi ankom med, og det meste nåede 
da også – ligesom flyttefolkene – at komme tørskoet i land. Og da området i løbet 
af det næste par uger, lige så stille antog den form arkitekterne havde forestillet sig, 
viste det sig, at være en fin lille videreudvikling af den gode, gamle rækkehusidé. 

Der var i hvert fald lige hvad vores lille familie havde brug for, i den planløsning man 
havde valgt: Stue, køkken, bad, og tre soverum, således, at der også var et værelse til 
den unge pige, som vi mirakuløst fandt næsten omgående: En lattermild, sund, ung, 
jysk pige der elskede børn, ligesom børnene kom til at elske hende. Og det passede 
hende fint, at hun skulle bo hos os – altså have sit helt eget værelse – det tror jeg ikke 
hun havde haft i sit hjem. 

På en landsdelsscene hvor man spiller fire eller fem roller i løbet af en sæson, og 
derfor ofte spiller i én forestilling om aftenen, og prøver på teatrets næste forestilling 
om dagen, er det guld værd, at have et menneske i huset, som man kan stole på, og 
som børnene er trygge ved.

Det var da helt bestemt ikke nogen fyrstelig gage vi fik, men det var til at leve af, 
også selv om man prioriterede som vi gjorde: “med ung pige i huset”, og det gik 
meget hurtigt op for os, at engagementet var en gave, og lige netop på det rigtige 
tidspunkt, så vi fik udskiftet den evigt lurende usikkerhed i vores freelance tilværelse 
med den ro og tryghed vi fik på Aalborg Teater. Vi var virkelig glade for, at vi var ble-
vet hyret til en landsdelsscene, men allerede efter den første sæson blev vi klar over, 
at det ikke bare var “en landsdelsscene”, men det var “landsdelsscenen”! I hvert fald 
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lige på det tidspunkt, og under Karen Marie Løwert. Der vil altid være op og nedture, 
også i kunstens verden, og altid vil der være et enkelt teater, som af forklarlige eller 
uforklarlige årsager lægger sig i front, men jeg tror det var første gang Aalborg Tea-
ter, den mindste af landsdelsscenerne, i den grad gav andre store teater baghjul. 

Og så vil jeg forresten være så ubeskeden at hævde, at et af Aalborg Teaters sidste 
markante kunstneriske højdepunkter var min egen chefperiode, adskillige år senere. 

Hvad var det da, der gjorde Aalborg Teater til noget særligt i den periode? Repertoi-
ret først og fremmest. Og tilliden til at vi kunne løse de udfordrende opgaver vi blev 
stillet overfor. Selvfølgelig spillede vi også mere folkelige stykker, som f.eks. Eventy-
ret, og Styrmand Karlsens flammer.

 Apropos “Styrmand Karlsen” så var teatret en aften ved at gå op i limningen, da 1. 
matros – altså mig – endnu ikke var mødt på teatret klokken fem minutter i otte. Jeg 
havde ledt efter parkeringsplads som en gal i små tre kvarter, da der pludselig blev en 
ledig 50 meter fra teatret. således, at jeg uden nævneværdig sved på panden, kunne 
slentre igennem flokken af nervøse kollegaer, der havde samlet sig i portnerlogen, 
med et: “Bare rolig, der sker ikke noget før jeg siger til”. Og det havde jeg fuldstændig 
ret i. Jeg havde nemlig stykkets åbningsreplik. 

Styrmand Karlsen, Bertold Brecht eller absurd teater, så havde Aalborg Teater en 
helt særlig og lidt fræk måde at blande kortene på. Publikum strømmede i hvert fald 
til. Absurd teater blev jo ellers primært spillet på små scener og forsøgsteatre landet 
over, men i Aalborg var der kun én scene, Store Scene, så hvis vi absolut ville udfordre 
publikum og skæbnen med absurd og mere krævende dramatik, var det der det skul-
le spilles. Karen Marie Løwert var næppe den store dramaturg, men hun havde flair, 
nysgerrighed og frækhed, og så kunne hun lytte.

Et godt eksempel var teatrets største succes: Den kaukasiske kridtcirkel af Brecht. 
Jeg tror ikke hun var særlig politisk bevidst, og jeg tror bestemt ikke hun havde fore-
stillet sig, at spille denne kæmpeforestilling. Ikke før hun læste en rosende omtale 
af Norges Nationalteaters opsætning, og ikke mindst den provokerende kommentar 
i, jeg husker ikke i hvilken avis: “Sådan en forestilling er der intet dansk teater der kan 
præstere”. Og sådan et citat skulle man ikke udfordre Karen Marie Løwert med. Jeg 
husker, at hun kom ned i frokoststuen med avisen: “Har I set det her? Hvad mener I? 
Selvfølgelig kan vi da lave kridtcirklen! Og vi gør det!”

Den Aalborgensiske “Kridtcirkel” blev båret af idé og tro på at vi kunne, og ikke 
mindst af instruktøren Hans Henrik Krauses NO-teater inspirerede tilgang til isce-
nesættelsen. Kort før han fik opgaven, havde han studeret den japanske NO-teater 
spillestil, der passede så godt til Brechts verfremdung. Forestillingen blev så stor en 
succes, at Politiken arrangerede flyrejse fra København med det ene formål, at se og 
opleve Aalborg Teaters “Kridtcirkel”.

Fik vi de roller og den udvikling vi havde drømt om?
Mens Bodil blomstrede i den ene gode og væsentlige rolle efter den anden: Charlotte 
i Don Juan, Datteren i Revisoren, Ellen i Skærmydsler o. s. v., så måtte jeg nøjes med 
at skabe liv i mere perifere eksistenser. Mit manglende tilstedevær i mere markante 
roller fik Jyllands Postens anmelder Erik Bent Svendlund til, i et større interview, at 
udforme følgende signalement:
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Ansigtet er kendt. Staturen også. Navnet måske mindre. Og det er en kompliment. Mo-
gens Pedersen, skuespiller ved Aalborg Teater! Hvor meget siger det – hvor mange? Aa jo. 
Idioten i Andorra, den hvide tåbe, som alene i kraft af sit væsen og sin statur, og til trods 
for de fattige ord, prentede sig i vores erindring – Shauwa i “Kridtcirklen”, gendarmen, 
den lille rolle, der voksede sig stor, som blev en figur vi ikke kunne frigøre os fra, takket 
være den klare karaktertegning, den usædvanlige komiske karikatur af et menneske. 
Og Privatdetektiven Fouques i “Eventyret” – og nu sidst den stærkt virkende, usikre 
og angstfyldte Herredsfoged i Strindbergs “Båndet”, der uden ydre virkemidler blev et 
levende menneske. Mogens Pedersen, en ung skuespiller ved Aalborg Teater, som vi med 
rette stiller store forventninger til, så store, at vi næsten utålmodigt hvisker: Karen Marie 
Løwert, hvorfor får han ikke den store chance? 

Jeg må indrømme, at min naturlige utålmodighed af og til rørte på sig, men samti-
dig må jeg sige, at jeg befandt mig godt i det skønne fællesskab som herskede i en-
semblet. Og så kunne jeg jo ligeså stille gå og fryde mig over at opleve, at Bodil ikke 
alene fik de rigtige roller på det rigtige tidspunkt, så hun kunne udvikle sig videre. Hun 
løste dem alle, efter min mening, til ug … også moderrollen. Selv havde jeg påtaget 
mig en opgave på teatret, som bekom mig bedre og bedre for hver dag, jeg beskæfti-
gede mig med den. Jeg underviste eleverne. Jeg var blevet dramalærer.

Jeg skruer lige tiden tilbage til de hektiske dage med daglige telefonsamtaler mel-
lem Karen Marie Løwert og os, om løn og vilkår og bolig   o.s.v., altså om Aalborg eller 
ikke Aalborg. 

En dag ringede hun, og hun var helt høj af forventning til mit svar, da hun spurgte, 
“Om det ikke lige var noget for mig, at blive dramalærer på elevskolen”? Der opstod en 
lille pause, hvorpå jeg kom til at grine. Lettere desorienteret spurgte hun, hvad det 
var, der var så morsomt, hvorpå jeg fortalte hende, at jeg havde svært ved at se mig 
selv som lærer, efter min oplevelse på Det kgl. Teaters elevskole, hvorfra jeg reve-
renter talt var blevet smidt ud. “Nej, men det kan jeg altså godt se”, svarede hun, og 
jeg må sige, at hun var den klogeste, jeg kom virkelig til at holde af mit arbejde med 
teatrets elever, også fordi hun var generøs nok til at give mig frie hænder – “indenfor 
rimelighedens grænser”, som hun udtrykte det – til en anderledes, og – jeg vil være 
kæk nok, til at kalde det – en mere fremtidsorienteret undervisning, end den jeg hav-
de oplevet på teatret på Kongens Nytorv. 

Dels var kommunikationen og omgangstonen mellem mig og eleverne helt og alde-
les anderledes afslappet, og dels orienterede jeg dem indgående om min hensigt med 
arbejdet. 

Der er ikke noget i vejen med naturalistisk teater, men der er noget i vejen med kun 
naturalistisk teater, og det jeg oplevede, når jeg så forestillingerne der blev spillet, var 
en stil som ikke rigtig ville slippe naturalismen, selvom både Brecht og de absurde bad 
om noget andet. 

I mit arbejde med eleverne, ville jeg bevidstgøre dem om stil. Og jeg ville koncen-
trere mig om en bevidstgørelse om publikums tilstedeværelse i teatret. Jeg ville fjerne 
teatrets “fjerde væg” så at sige, ved at spille “ud over rampen”, og jeg ledte efter 
stykker, tekster, stof som jeg kunne bruge i undervisningen. 

Til første års eksamensforestilling havde jeg sammensat et spex eller collage – af 
digte, sange, citater og scener fra alverdens dramatiske tekster, men nutidsrelevante 
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og mere eller mindre politiske. Jeg havde fået tilkoblet en repetitør ved det opret-
stående i orkestergraven, og fået lov til at disponere over vedkommende i slutprøve-
forløbet, så vi også kunne lege lidt koreografi ind i collagen. Det foregik på teatrets 
scene, med publikum i salen, og jeg var selvfølgelig spændt på, om man – ikke mindst 
Karen Marie Løwert – kunne se ideen i det og formålet med det. Da vi er ca. midtvejs i 
showet, vender hun sig om mod mig – jeg sad på rækken lige bagved – og siger: “Det 
er virkelig godt, det der. Og spændende, anderledes. Hør, har De ikke lyst til at sætte 
en forestilling i scene på teatret”? Jeg er lige ved at sige, at sådan startede min kar-
riere som sceneinstruktør, før den begyndte. Jeg fik tilbudt et stykke. The dream of 
Peter Man hed det. Der blev også berammet premieredato på det, der blev bare aldrig 
nogen premiere, for Den kaukasiske kridtcirkel blev, som jeg allerede har været inde 
på, så stor en succes, at hele to forestillinger måtte vige pladsen på grund af “kridt-
cirklens” forlængede spilletid. 

Radioteatret blomstrede dengang i 60’erne
Og som sagt, dengang i 60’erne, hvor vi havde “flyttet vore teltpæle” til Aalborg, var 
Radio Teatret stadig mere end spillevende. Det var noget man lyttede til, og det var 
rugekasse for mange nye dramatikere. Og så var det et fint supplement – både udvik-
lingsmæssigt og økonomisk – for skuespillere med sans for det særlige ved radioens 
muligheder. 

Der blev eksperimenteret og der blev spillet “gode gamle klassikere” i Radio Te-
atret. Og da man forsøgte sig med serier som f.eks. Siva Skriget, var gaderne ligeså 
tomme som senere, da TV sendte Leif Panduros dramaer.

I radioens barndom tror jeg ikke der blev produceret andre steder end i Hovedsta-
den, men vi var så heldige, at man havde besluttet sig for at optage radiospil i studier-
ne i landsdelsscenebyerne Århus, Aalborg og Odense, og allerede fra begyndelsen af 
Aalborgperioden fik jeg gode opgaver som skuespiller, især i den nyskrevne dramatik. 
Og ikke nok med det. Jeg fik pludselig også tilbud om at instruere… Jeg husker tyde-
ligt arbejdet med min første instruktion. Ikke så meget resultatet, som selve arbejdet 
med skuespillerne i studiet og med teknikeren ved båndmaskinen og mixerpulten. Ra-
dio Teatrets SUchef Henning Pade havde slået sig ned på Hotel Phoenix, for at “kikke 
den unge instruktør i kortene”, og fulgte interesseret med i samtlige prøver. Det var 
faktisk også en flot tillid og lidt af en satsning, at sætte en uprøvet til at instruere i et 
medie, han kun kendte fra skuespillerens vinkel, ved den følsomme og altafslørende 
mikrofon. Men det gik godt, og alle var glade. Jeg bliver i øvrigt jævnt hen mindet om 
Alarm – sådan hed stykket – og det gør jeg, hver gang vi dækker op med de smuk-
ke antikke glas fra vitrinen, og jeg vælger at drikke af det antikke glas, Louis Miehe 
Renard gav mig til minde om min “debut” som instruktør. Han var gæst på teatret 
som Karlsen i Styrmand Karlsens Flammer, og altså samtidig gæst i min instruktørdebut 
på radioteatret.

“Alarm”, står der i smuk sandblæst skrift – samt datoen for begivenheden, hvor den 
sidste prøve fandt sted: “30. 01. 63”. 

I disse første år i “SUCCESENS SKUESPILHUS” – som det dengang blev døbt i en 
stort anlagt artikel i Billed Bladet – i disse år, hvor jeg ikke blev betroet de mere bæ-
rende roller på teatret, kompenserede jeg – og med entusiasme – i mine andre en-
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gagementer. Og jeg ville ikke have undværet en eneste af disse “trædesten” på min 
vej mod en karriere, der lå og ventede på at kulminere et par årtier senere på samme 
teater. 

”Succesens Skuespilhus”
Det var store ord, men temmelig rammende, når man koncentrerer sig om Karen 
Marie Løwerts periode. På denne, den mindste landsdelsscene midt i et industriom-
råde, hvis publikum hidtil kun havde interessereret sig for operetter, syngespil, farcer 
og folkekomedier, vovede hun / vi at putte andre boller på suppen: Bertold Brecht og 
absurdisterne for eksempel Og at præstere landets højeste belægningsprocent med 
en overvægt i repertoiret af “ny bølge” og problemdramatik, var noget af en bedrift.

Endelig i sæson 1964 – 65 fik jeg lov til at prøve kræfter med bærende roller, og 
selvfølgelig – fik jeg lyst til at skrive – blev det i absurd dramatik: Først som Judas 
figuren i Fernando Arrabals saftige Automobilkirkegården, og derefter som det upoliti-
ske skvat, Berenger, hovedrollen i Eugene Ionescos: Næsehornene. Den “lille” kontor-
mand, i hvis mund det sidste menneskes protestskrig er lagt, da næsehornene er ved 
at erobre verden.

Det er et fantastisk og rystende vedkommende skuespil, som burde spilles igen. 
Men hvem har modet og hvem har overskudet til det. Det er fra en tid, hvor teatrene 
havde råd til store ensembler.

Jeg husker Ionescos beretning om tilblivelsen af dette skuespil: Han går på gaden 
i Berlin, kort tid før udbruddet af 2. verdenskrig. Pludselig flænges luften af taktfast 
syngende og trampende troppeformationer med: “De fane hoch, de braune bataljo-
nen”. Soldaterne krydrede denne satans besnærende melodi, ved at nogle gik en terts 
over. Og Ionesco fortæller: “Pludselig opdager jeg, at det ikke kun var de mange tyskere 
i gaden, der faldt ind i rytmen og sangen, men at jeg selv marcherede taktfast trampen-
de afsted sammen med soldaterne. Efter at jeg havde rystet chokket af mig, modnedes 
ideen til skuespillet “Næsehornene”.
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I dag, i 2019, ville man bruge et par måneder, på at sætte et så stort og vanskeligt 
skuespil som Næsehornene op. Dengang, i 1964 i Aalborg, holdt vi læseprøve den 1. 
august og havde premiere den 28. august. Prøve dag og aften – dog ikke søndag.  
Og bortset fra den dag Berenger kommer 3 minutter for sent til sit kontorjob, og får 
en skideballe af chefen, bortset fra disse tre minutter, er han – altså jeg – på scenen 
uafbrudt forestillingen igennem. Jeg havde virkelig fået min sag for, og jeg elskede 
det, elskede at kravle ind under huden på vores sølle hverdags menneske, “Helten” i 
Ionescos stykke.

Vores instruktør Palle Skibelund drømte om, at jeg – både som tegn på holdnings-
løshed og et lettere udsvævende liv – blev sminket med sorte rande under øjnene, 
ubarberet o.s.v…. Men da han kikkede ned til mig i garderoben på premiereaftenen, 
gav han sig pludselig til at grine: “Mogens, vi sparer sminken”. Augusts måneds udmar-
vende prøver, havde forvandlet mit normale og rimeligt sunde udseende til lige præ-
cis det magre, forhutlede look, som Palle ønskede.

”Succesens skuespilhus”, blev teatret kaldt, og alligevel blev Karen Marie Løwert 
“gået” fra stillingen som teaterchef, af den absolut inkompetente kulturudvalgsfor-
mand, togfører Povelsen, som også blev hængt ud for det og gjort til grin i medierne, 
både i tekst og streg, på grund af sin helt utilstedelige indblanding i teatrets kunstne-
riske linje.

Hverken Povelsen eller byens borgmester, Thorvald… jeg har glemt efternavnet, 
men “Lige Thorvald” i folkemunde, kunne lide repertoiret, så selv om sæderne i det 
store og hele altid var besat, fik de det, som de ville have det, og Poul Petersen – som 
en gang tidligere havde været teatrets direktør, og hvis repertoire de følte sig mere 
trygge ved – blev udnævnt til chef for teatret.

Og så til noget helt andet: Vi er nemlig blevet sommerhusejere! 
Ingen tvivl om at vi begge, Bodil og jeg, drømte om på et eller andet tidspunkt, at “få 
foden under eget bord i eget hus”. Men at det pludselig blev en realitet efter min-
dre end to år i Aalborg, havde vi i hvert fald ikke forestillet os. Godt nok var det bare 
et sommerhus, og så afgjort et mindre sommerhus. Ikke særlig kønt for øvrigt, men 
godt og solidt, og med både træk og slip og rindende vand indlagt. Og så lå det – el-
ler rettere ligger – tæt ved Vesterhavet på en halv tønde land stor og skønt kuperet 
grund med græs, lyng, revling, marehalm og blomster i en guds velsignelse. 12.500,00 
gode danske kroner kostede hele herligheden, som vi selvfølgelig ikke kunne betale 
kontant, men kort tid efter handelen, “løb vi ind i” hver sin TV-rolle, og så var det hus 
faktisk vores – uden lån og andre snærende bånd. Hvor har vi dog tilbragt mange vid-
underlige timer i vores lille paradis i Kryle Klit, mens vi blev blæst godt igennem – som-
metider næsten lidt for godt – når vinden stod stik ind fra havsiden i vest, uden det 
mindste træ til at give læ. Så noget af det første vi “investerede i”, var nogle få gran 
og fyr af en vis fylde og højde, til at tage det værste skrub, mens vi ventede på, at de 
300 små fireårs stiklinger jeg meget hurtigt plantede, skulle vokse op og give dejligt 
læ, når det var det, vi ønskede.

Vi var en lille gruppe fra teatret, som ganske havde tabt vore hjerter til “Kryle 
Klit”: Den fine gamle skuespillerinde Inger Bagger, som havde hus på lejet grund med 
havudsigt. Naturelsker og skuespiller Verner Tholsgaard, som havde fundet et yderst 
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“pittoresk” hus nærmest “rundt om hjørnet” i forhold til vores. “Teaterkoloni”, kunne 
vi næsten kalde os, da teatrets sufflør Else Fassov og hendes familie købte “Rødtop”, 
lige overfor vores hus.

Verner fik ret hurtigt sit “håndværkertilbud” erstattet med et enkelt og funktionelt 
hus, mens vi aldrig har fortrudt, at vi valgte at lade vores hus’ gode, sunde kerne stå, 
og så for resten lade det formere sig ved knopskydning, når idéer til udvidelse meldte 
sig, og det gjorde de hurtigt. Taget blev forbedret med høj rejsning, når vi nu alligevel 
var i gang med at tætne det. “Forvalterboligen” blev bygget til, og har glædet utallige 
sommergæster, lige til vi besluttede at glæde os selv med et ordentligt soveværelse. 
Og “Studerekammeret” blev bygget til. Jamen, hvor er der tænkt mange revolutione-
rende og kloge tanker i det kammer, når jeg selv skal sige det. Men det vigtigste var 
nok vores beslutning om at ombygge verandaen mod vest til det skønne, lyse rum, 
vi kalder “Storstuen”. Et af de erindringsbilleder fra de første år, jeg husker bedst, er 
børnene på deres små skamler med tekrus i hænderne, mens vi sad ved vinduet mod 
vest, og ventede på at solen skulle gå ned. Den væg med det vindue har vi bevaret, nu 
står den bare midt i huset. Jeg er ikke sikker på, at en diplomarkitekt ville have gjort 
det samme, men faktisk er det ret genialt.

Lov er lov, og lov skal holdes!
En dag dumper der et brev ned i postkassen fra Frederiksberg Kommune. Det minder 
os om en lovbestemmelse omkring fremleje af andelsboliger, som i koncentrat og klar 
tekst lyder: Enten flytter vi tilbage til Lollandsvej og Frederiksberg, eller vi sætter lejlig-
heden til salg! Vi havde åbenbart ikke forstået eller hørt ordentligt efter betingelserne, 
da vi fik lov til fremleje, så vi havde noget at komme tilbage til efter engagementet 
ved Aalborg Teater: Vi havde bestemt ikke lyst til at forlade engagementet, og havde i 
øvrigt allerede skrevet kontrakt for tre år mere, så Bodil tog et smut til hovedstaden, 
fik foretræde for selveste borgmester Stær Johansen, forelagde ham vores problem 
og det faktum, at vi jo havde tænkt os at vende tilbage og at alt i øvrigt var aftalt i 
overensstemmelse med gældende regler omkring lejens størrelse osv. osv. Men lige 
meget hjalp det. “Kom tilbage nu eller sælg lejligheden!”

Da Bodil således var kommet hjem igen med uforrettet sag, bad vi højesterets-
sagfører Jon Palle Buhl – alle skuespilleres gode ven og forbundets advokat – om at 
sælge lejligheden for os. Det gjorde han så dygtigt, at vi kort tid efter stod med tyve 
tusinde gode danske kroner i hånden. En sum, der svarede nogenlunde til udbetalin-
gen på det hus – villa, er vist den rette betegnelse – på toppen af Solhøjsvej, som vi 
besluttede os for at købe. Jeg, ikke uden sommerfugle i maven: “Vi skal jo kunne klare 
både afdrag og renter af gælden foruden alt det sædvanlige”! Men Bodil havde jo ret, 
når hun fanden i voldsk svarede “Vi kan jo ikke dø af det”! Den beslutning og den han-
del, er nok noget af det klogeste vi har gjort, når vi taler om økonomi. Gug var endnu 
ikke blevet det attraktive område, som det er nu. Det var udkantsområde dengang, 
og derfor var huset til at betale, og det selvom der var stor have og den skønneste 
udsigt ned over “Gug, Visse og Marokko”, som de lokale kaldte den – udsigten.

Så vi forlod “Liselund” og vores naboskab med Christa Rasmusen og Jørgen Buck-
høj, som vi havde haft mangen en god stund og diskussion med – hos os eller hos dem 
– og til vores favorit traktement, the og kommenskringler. 
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Vi ankom til Aalborg samtidig og kom til at bo i hver sin afdeling af dette – i hvert fald i 
Aalborgensisk målestok – revolutionerende rækkehusbyggeri. 

Vi blev så tætte, at vi tog på en 14 dages “dannelsesrejse” til Paris sammen, mens 
min skønne, elskelige mor tog vores to ligeså skønne mindreårige unger i pleje. Hvor-
dan vi fik vores pakkenelliker, de to lange mennesker, os selv samt absolut nødven-
digt skiftetøj m.m. til at være i og på vores lille Renault 4CV (kaldet Tudse mellem 
venner) er mig i dag noget af en gåde, men jeg husker også, hvordan vores tagbaga-
gebærer gav sig under vægten af 4 tæt pakkede kufferter. 

Det blev en rigtig dejlig ferie, hvor vi grinede meget, og var nærmest uadskillelige. 
Ikke mindst de første døgn i Paris, hvor det eneste værelse, der tilsyneladende var 
ledigt i Paris, var et rum i et lille pittoresk hotel i latinerkvarteret med to grand lier, en 
til hvert par. Sådan en start på en “drømmeferie”, kan enten ødelægge det hele eller 
afføde et grineflip, som det vi fik, og på den måde snarere styrke venskabet. Den fem-
te personlighed på rejsen: “Tudse”, som havde bragt os så problemløst til “Byernes 
By”, blev et af vore daglige problemer mens vi var her, eller rettere et af mine daglige 
problemer, da jeg var den eneste der havde kørekort. Jævnligt måtte jeg sørge for at 
skifte fra den ene mere eller mindre ulovlige parkeringsplads til den anden. Mirakuløst 
nåede Tudse og jeg flere gange at komme væk, lige før parkeringsvagten nåede frem. 
Eller dengang en vagt kom i vildt skænderi med en flok franskmænd, der fortalte 
ham, at han skulle opføre sig ordentligt overfor turisterne, ikke mindst når de kørte 
Renault. I ly af det franske temperament, besluttede Tudse og jeg at finde en anden 
parkeringsplads. Man tror det er løgn, men efter en halv times nytteløs jagt, endte vi 
på pladsen, vi kom fra, og der stod den så for resten de sidste tre dage i Paris. 

Danske teaterfolk er tilbøjelige til at søge repertoire og inspiration i London, New 
York eller Berlin, og jeg vil hævde, at det kan registreres i vores spillestil. Jeg har selv 
hentet inspiration de samme steder. Derfor var det lidt af en kærkommen øjenåbner 
at opleve franske skuespilleres anderledes og mere kropsdynamiske måde at spille 
på, men samtidig konstatere at det foregik i ret så gammeldags og traditionelle isce-
nesættelser, ikke mindst når der stod Moliêre på Programmet. Den forestilling jeg 
husker tydeligst, er Strindbergs Frøken Julie. Vi var 12 publikummere i salen, hvor der 
var plads til 200, men de tre på scenen spillede som gjalt det livet. Kom vi så inspire-
rede hjem? Lidt klogere måske. Det er altid sundt at opleve andre måder, andre hori-
sonter, men det var ikke sådan, at vi følte: “Ja, Aalborg er jo ikke Paris”, tværtimod vil 
jeg næsten mene. For vi havde set både skidt og kanel: Et par vidunderlige klassikere, 
men også en dødtræt farce, som det nærmest var forbryderisk at tage penge for. Hvis 
det ikke var fordi vi vidste, at de vidste, at vi fire midt på 1. række var skuespillere fra 
Danmark, så var vi smuttet i pausen.

Tre sæsoner med Poul Petersen som chef
PP, som han blev kaldt i daglig tale, og hans kone skuespillerinden Mime Fønss var på 
mange måder et par herlige mennesker, og dejligt ukrukkede vendte de tilbage til det 
teater og det chefjob, de havde haft succes i et par årtier tidligere, og PP genoptog 
tydeligvis repertoirelinjen fra dengang, med vægten lagt på det folkelige og det mor-
somme, altså det repertoire som primært gav publikum en glad og underholdende af-
ten. Men enten var det publikum skrumpet ind til en noget mindre flok eller de havde 
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udviklet sig, og fået smag for mere engageret teater, i hvert fald dalede besøgstallet 
stille og roligt i løbet af de tre år.

Det hele begyndte også meget ulykkeligt med en rendyrket fiasko: Soyas Umba-
bumba, en grovkornet satire over fascismens magtovertagelse. Jeg spillede selv en 
slags Mussolini, og jeg tror ikke jeg var den eneste, der allerede under indstuderingen 
var lumsk bekymret over teksten, som jeg hverken syntes var dyb nok eller morsom 
nok. Som Mime Fønss – chefens kone, og altid glad og i godt humør – kommenterede 
situationen: “Nå ja, det kan jo ikke gå lige godt hver gang.”!

Samme efterår fik vi rettet gevaldigt op på renommeet med Erik Knudsens Ned 
med Kulturen. Stykket havde været en succes allerede året før på Svalegangen, og var 
som sådan en god brugt ting, som det nok var værd at give en chance mere, og med 
Preben Harris som instruktør – han havde også sat den op på Svalegangen – blev det 
den største succes i PP`s regeringstid. 

Efter den vellykkede premiere på Aalborg Teater med fulde huse til følge, indspil-
lede vi den i en lidt strammere udgave til TV, overførte samme udgave til en LP, og 
sluttede succesen med at gæstespille 4 aftener på Det kgl. Teaters Nye Scene. Jeg 
glemmer aldrig den første aften på Det kgl., hvor vi alle seks – succes eller ikke suc-
ces – havde nerverne udenpå tøjet. Vi vidste, at mange af teatrets skuespillere var i 
salen, og at Poul Reumert ville sidde midt på første række. Stemningen blev hurtigt 
høj. Københavnerne var om muligt endnu lettere at få med på “spøgen”, end dem fra 
Nordjylland. Men så: Midt i mit og revyens vægtigste nummer: Anton, hvor jeg som 
splittergal avantgardekunstner dels komponerer på mit medbragte klaver med arme 
og ben, dels taler til og med publikum, idet jeg tager øjenkontakt til dem, mens jeg 
udlægger avantgardens mysterium. Jeg er nærmest på toppen af min eufori, da jeg 
tager kontakt til Reumert – og så – lige før jeg vil forlade ham for at gå videre med 
min argumentation langs rampen, får jeg øjenkontakt med hans ledsager og får et 
chok!! For på pladsen ved siden af ham, sidder hans afdøde kone Anna Borg! Hvordan 
mit spil derefter har virket på publikum, ved jeg ikke, men medens den ene halvdel 
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af mig rablede videre i ord og handling, var den anden halvdel nærmest paralyseret 
af oplevelsen. Var jeg blevet synsk eller lettere sindssyg? Jeg fik dog styr på resten 
af Antons tirader og kompositioner, også den aften, og ved receptionen efter fore-
stillingen, var der ingen bemærkninger om noget usædvanligt…. Åh jo, Mime Fønss 
kom hen til mig, så vi kunne skåle på en veloverstået aften, og sluttede med ordene 
“Og så skal jeg da ellers love for, at du var i stødet i aften!” Inden vi glade forlod teatret 
omkring midnat, havde jeg for resten fået løst gengangergåden: Det var Anna Borgs 
søster, Reumert havde inviteret med. Måske var det Anna Borgs tvilling, jeg ved det 
ikke, men sjældent har jeg oplevet to mennesker, der lignede hinanden så meget.

Hjemme igen på Aalborg Teater var der stadig en rigtig god atmosfære. 
Det var et rart teater at være tilknyttet… hyggeligt … måske lidt for hyggeligt. Vi 

havde ikke længere fru Løwerts begejstrede ånde i nakken, og hendes tro på at vi var 
de bedste – hvis vi selv ville. Der blev spillet flere rigtig gode forestillinger, men des-
værre næsten ligeså mange halv- eller helkiksede, og så savnede jeg mere og mere en 
overordnet tanke, og at det nødvendige teater kom mere til orde, og fik lov til at spejle 
udviklingen i samfundet omkring os.

 Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi var heldige, Bodil og jeg, men faktisk var vi 
fortrinsvis med i den mere vellykkede del af repertoiret. Bodil spillede f.eks. en un-
derfundig, livfuld og lattermild Pernille overfor vores gamle ven Miskow Makwarths 
Vielgeschrei i Holbergs Den Stundesløse. Og i titelrollen i Jomfru på knæ, en glemt, men 
ganske brilliant klassiker af Meir Goldschmidt, som PP havde fundet frem, var hun “al-
deles henrivende som missekatten Miss Kathe”, som en anmelder skrev i sin overskrift. 
Selv fik jeg lov til at klovne af hjertens lyst i begge stykker. 

Den tredje forestilling i PPs cheftid, som jeg er nødt til at give plads i denne be-
retning, ja, er nødt til at behandle mere intenst, er Erik Knudsens Nik Nik Nikolaj om 
kunstnerens vilkår, fortalt gennem mennesket og kunstneren Nikolajs liv og virke i det 
kommunistisk ensrettede øst, og senere, da han er flygtet til vesten, gennem hans 
fortsatte kamp for bare at få lov til at male, få lov til at udtrykke sig, uden at blive 
spændt for hverken kommunismens eller kapitalismens vogn. Det var modigt og flot, 
at sætte dette voldsomt krævende stykke på repertoiret. 31 skuespillere var der på 
scenen og 4 rytmiske musikere i graven, med nyskrevet musik af Erik Moseholm. Der-
til koreograf og et ret stort teknisk hold. Jeg fik betroet rollen som Nikolaj, dette enk-
le og naive men samtidig komplekse menneske, og jeg elskede at arbejde med ham, 
ikke mindst fordi det som i Næsehornene og Automobilkirkegården var Palle Skibelund 
der stod for iscenesættelsen. 

Allerede ved første gennemlæsning af stykket, fornemmede jeg, at alt hvad jeg 
havde og indeholdt som menneske og havde forsøgt at skærpe som skuespiller, ville 
jeg få brug for, hvis jeg skulle lykkes med denne kæmperolle. At udfylde dette men-
neske, denne klovn, denne intuitivt begavede gnom af en kunstner, krævede både 
målbevidsthed og at afstå, og aften efter aften til sidste spilledag, kæmpede jeg for at 
få enderne til at nå sammen, omgivet af et ensemble på 30, med tre skønne kvinder i 
front: Bodil som den kommunistiske indpisker: Røde Barbara. Mime Fønss som syste-
mets gorilla, kæmpekvinden Olga, der får mig smidt i bad til rytmisk musik og endelig 
Hannah Bjarnhof, i rollen som sofistikeret kapitalistisk kunstkender. 
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Palle Skibelund og jeg havde et helt særligt samarbejde og en stor fortrolighed, som 
kom til udtryk en dag efter en prøve: “Jeg ved ikke om du er klar over, Mogens” – sagde 
han pludselig – “at jeg var igennem en voldsom depression, lige før prøverne startede? 
Og i næste uge, når vi frem til den scene, hvor Nikolaj går og sælger håndmalede julekort 
på torvet til julepakkebelæssede rige vesterlændinge, og der kan jeg godt få problemer. 
Jeg er rent ud sagt bange for, at jeg løber skrigende bort, hvis jeg skal strukturere det 
mylder af mennesker i deres juleamok … Så jeg vil bede dig om at lave en grundstruktur, 
som jeg kan arbejde videre med ... Jeg ved du kan, jeg har set dig arbejde med eleverne!”. 

Tja, hvorfor ikke tænkte jeg, og blev sgu` helt varm om hjertet over at kunne hjæl-
pe. Så jeg satte mig på min flade i weekenden, og lavede et bevægelsesmønster til de 
ca. 20 skuespillere, der skulle fungere som “Folk på gaden” i et mylder omkring Niko-
laj og hans håndkolorerede julekort. 

På mandagsprøven legede jeg så instruktør en tre – fire timer, med en stand in som 
Nikolaj, mens Palle kikkede på fra salen, hvorefter han overtog mit udkast og styrin-
gen, og jeg kravlede ind i min rolle igen. 

Hvorfor jeg synes, dette lidt usædvanlige arrangement skal omtales i Skibelunds 
i øvrigt fremragende iscenesættelse? Det skal det, fordi jeg visse aftener – heldigvis 
kun ganske få – havde problemer med at identificere mig fuldstændig med umiddel-
barheden og naiviteten hos klovnen Nikolaj. Jeg stod for meget ved siden af ham, 
og jeg kunne sommetider bruge det halve af min nattesøvn på at filosofere mig frem 
til en løsning – uden at finde den. Meget tit endte mine filosofier med at genopleve 
glæden hin prøvedag, hvor jeg arbejdede som instruktør! … Var det i virkeligheden 
instruktør jeg skulle være? Ville jeg finde endnu større glæde som instruktør end som 
skuespiller? Faktisk endte jeg hver gang med at slå det hen, som en ret tåbelig tanke, 
nu hvor jeg langt om længe havde fået lov til at prøve kræfter med de større og mere 
bærende roller … Og alligevel … 

 For mig som skuespiller var årene på Aalborg Teater – både under Karen Marie 
Løwert og Poul Petersen – en rolig og god udvikling. Rollerne blev langsomt større 
og efterhånden nærmest bærende i repertoiret: Fra de mest besynderlige og skæve 
eksistenser det første år – en hed jo altså ligefrem “Idioten” – til absolutte hovedrol-
ler, og både i det moderne og det klassiske repertoire. Jeg var sågar tiltænkt rollen 
som Hamlet i PP s chefperiode, men forestillingens instruktør, den kendte norske in-
struktør og skuespiller Hans Otto Nielsen, døde før planen blev realiseret. Før Hamlet 
blev skrinlagt, havde jeg den oplevelse at mødes med skuespillere, som enten havde 
spillet Hamlet eller skulle spille Hamlet: Peer Oscarsson, Erik Mørk og Jørgen Reenberg 
blandt andre. Det foregik i Studenterforeningens lokaler, og anledningen var Ole Sar-
vigs spritnye oversættelse, som han fortalte om og gav os prøver på, gennem hans ret 
så personlige stemmeføring og tolkning. Som sagt fik jeg aldrig chancen for at prøve 
kræfter med denne, måske den bedste rolle der nogensinde er skrevet.

Et teater bliver til
I tråd med at Poul Petersens repertoire langsomt blev bredere og af mere folkelig 
karakter, opstod ønsket hos os skuespillere om en scene, hvor vi kunne eksperimente-
re – en scene, hvor vi kunne “lege” og udforske nye og ukendte muligheder. Vi havde 
kik på et kælderområde på teatret, som snildt kunne omdannes til en scene, så vi gik 
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til chefen med vores ide og tanker, men måtte konstatere, at han ikke var interesseret 
i denne udbygning og fornyelse af teatret.

Det korte af det lange: Vi var så sikre på, at både vi og byen havde behov for et 
mere eksperimenterende teater, et alternativ til det gode gamle skuespilhus, så vi 
begyndte at lede efter egnede lokaler ude i byen. Vi fandt dem også, og gav os til at 
omdanne et nedlagt maskinsnedkeri i Jomfru Anegade til teater.

Der var en helt usædvanlig opbakning fra byens borgere. Når vi om morgenen før 
prøverne eller på vore friaftener – vi levede alle af vores engagement på Aalborg 
Teater – arbejdede med at rive ned og bygge op, banke, pudse og male vægge, fik vi 
f.eks. en formiddag besøg af en hel 2. g klasse fra Katedralskolen, som kom og tilbød 
frivillig og entusiastisk arbejdskraft. Jeg forsøgte at trække PP ind i planerne, foreslog 
ham at Aalborg Teater overtog det kommende lille forsøgsteater, og kaldte det sin 
anneksscene. Tilbød ham også at blive bestyrelsesformand, var i det hele taget parat 
til at overlade ham æren for, at Aalborg havde fået endnu en scene, men han ønskede 
hverken at stille sig hindrende i vejen eller være en del af vore planer. Jeg tror faktisk 
ikke engang han så nogen af vore forestillinger, da vi nåede så langt, hvilket både gjor-
de mig ked af det og ærgrede mig. Det er dog muligt, at det var PP, der ærgrede sig 
mest, da han så hvilken fantastisk publikums- og mediemedvind vi havde, både under 
opbygningen af teatret, og senere, til vores forestillinger.

Det er ikke rimeligt at fortælle om Jomfru Ane Teatrets tilblivelse, uden at komme 
ind på Stig Krabbe Barfoeds indsats og engagement. Hans og mit samarbejde forløb 
gnidningsfrit og forbilledligt, med klar rollefordeling: Han stod for tegningen af aktier 
i Jomfru Anes Venner, og tog sig af “propagandaen”, ikke mindst i Aalborg Stiftstiden-
de, – hvor han som mag.art. i litteratur var kulturanmelder – mens jeg tog mig af den 
praktiske opbygning og indretning af teatret.

Da der var blevet nogenlunde fremkommeligt i sceneområdet, begyndte vi sam-
tidig at prøve på vores første forestilling Kartoteket af den polske absurdist Tadeusz 
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Rozewiczs med Kaspar Rostrup som instruktør. Det må have været et ret vanvittigt 
skue, at se os transformeres til skuespillere midt imellem stiger, kalkbaljer og maler-
bøtter. 

Vi skrev 1967 – det forjættende “68” ventede forude – så jeg havde forestillet mig, 
at vi i tidens ånd skulle lede teatret kollektivt, men kammeraterne ville det anderle-
des, og en formiddag blev jeg nærmest kåret, fik titel af jomfrudirektør og overladt en 
“antik” skrivebordsstol med tilhørende bord, som var blevet kasseret på politigården.

Vi fik da også stablet en bestyrelse på benene, alle sammen folk der brændte for 
sagen, og som var parate til at bruge den nødvendige kostbare fritid i teatrets tjene-
ste. Udover Bodil som var formand, havde vi en jurist, en medarbejder ved Danmarks 
Radio i Nordjylland, en freelance journalist, en repræsentant for teknikere og en for 
statister, samt endnu et par teaterinteresserede borgere. Stig Krabbe Barfoed fore-
trak at stå udenfor, så han ikke kunne erklæres inhabil, når og hvis han arbejdede med 
Jomfru Ane stof til sin avis

Hele dette arbejde med at få et lille teater og en forestilling på benene, var en 
frydefuld, frodig og fantastisk kamp, som jeg ikke kan tænke tilbage på, uden at blive 
varm om hjertet. Ikke mindst glæder jeg mig, når jeg tænker på, hvordan folk nær-
mest trådte hinanden over tæerne i deres forsøg på at blive en eller anden lille del af 
Jomfru Ane Teatret.

Inden vi når frem til teatrets åbning og premiere, synes jeg Kaspar og jeg fortjener, 
at jeg beretter lidt om scenografiens tilblivelse: Penge havde vi ikke mange af, og de 
vi havde, var mine private, så vi besluttede os for, efter Kaspars ide, at bygge sceno-
grafien selv. Lige netop det år, blev ret mange nedslidte ejendomme i den indre by 
renoveret. Det var vores chance, for vores scenerum skulle bestå af så mange forskel-
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lige døre som muligt, på stribe tværs over scenen, – vi endte med at få plads til ni helt 
forskellige døre – så Kaspar og jeg gik rundt til de forskellige byggepladser og fortalte 
om teatret og vores ide. På de fleste byggepladser fik “de to skøre skuespillere” lov til 
bare at tage de døre med sig, som de kunne bruge, men en enkelt dør, som godt nok 
også var noget særligt, måtte jeg bøde 25 kroner for til pladsformanden. Vi brugte 
flere dage på at finde de rigtige og på at slæbe dem til Jomfru Ane Gade.

På et tidspunkt havde vi tre helt særlige døre, som vi ikke havde nået at slæbe væk, 
hvorfor vi havde gemt dem under nogle murbrokker. Vi vidste, at de ville blive kørt 
til lossepladsen straks næste morgen, hvis vi ikke hentede dem forinden … Så hen 
omkring midnat, kunne man opleve et par dødtrætte skuespillere, som under megen 
larm tumlede afsted ned gennem Bispens Gade med tre beskidte, gamle døre. 

Da vi havde endt missionen, var vi så sultne, at vi måtte omkring Bodils hyggelige 
køkken til en sildemad og hvad køleskabet ellers gemte. Da vi også havde konsumeret 
et par øller og en enkelt dram, udløste trætheden sådan et grineflip over situationen, 
at både Ole, Susanne og vores unge pige var blevet vækket, og stod i døren med et: 
“Hvad laver I”?

 Resten af scenografien: En gammel cykel, et lille bord og et par stole, lånte vi på 
Aalborg Teater, og en fuldstændig guddommelig jernseng med kugler og gesvejs-
ninger, som skulle være “Heltens” domicil midt på scenen, stod hos præsten på Kaj 
Munks gamle Præstegård i Vedersø, den måtte vi få, hvis vi ville hente den, så Bodil 
og jeg tilbragte en ganske vidunderlig eftermiddag til the hos præstefamilien, inden vi 
ved fælles hjælp, fik bundet sengen fast på taget af “Tudse” så vi kunne trille afsted 
mod Aalborg og Jomfru Ane Gade med dette klenodie af en seng.

Første skridt mod en gades totale forvandling
Før jeg når frem til beskrivelsen af premieren og dermed åbningen af endnu et intim-
teater i det danske teaterlandskab, vil jeg godt pille lidt ved historien om “Gadens” 
tilblivelse, altså om tilblivelsen af det Aalborgensiske svar på Hamborgs Reberbahn: 
Jomfru Ane Gade. I diverse lokalhistoriske værker om emnet, har Jørgen Steffensen 
fået æren for at være den der så Jomfru Ane Gades muligheder, da han lejede sig ind 
i stueetagen i nr. 23. Så kan man diskutere, om der er noget som helst ærefuldt ved 
at stå fadder til “Gaden”, sådan som den har udviklet sig. Den sandfærdige historie 
er: At skuespillere og teaterinteresserede borgere som ønskede at byen fik en in-
timscene, fandt Toppenbergs forhenværende maskinsnedkeri og forestillede sig, at 
hele huset skulle blive til et kulturelt samlingssted, med teater på 1. sal og beværtning 
med lidt mad og drikke, og diskussioner om kunsten og tiden i stueetagen. Måske 
ville vi arrangere skiftende udstillinger og inspirerende kabaretunderholdning. Man 
har jo lov til at ønske og drømme, men så snart vi var gået i gang med etableringen 
af teaterrummet på 1. sal, stod det klart for os, at vi umuligt kunne klare også at styre 
en restaurationsvirksomhed, og at vi måtte finde et professionelt menneske fra den 
branche, som havde lyst til at tage sig af den mere kulinariske del af kulturprojektet. 
En skønne dag kommer Stig Krabbe Barfoed så og præsenterer Jørgen Steffensen, 
søn af ejeren af “Håbet”. Jeg fortalte begejstret om vore tanker, og han lyttede 
interesseret og erklærede, at det lige var noget for ham. “Der må fornyelse til”, som 
han vist sagde, uden at vi hæftede os særligt ved ordvalget i vores begejstring over at 
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have fundet et engageret menneske. Jeg husker tydeligt, at vi stod mellem støv, skidt 
og murbrokker ved indgangsdøren, så vi kunne beundre den pragtfulde brede trappe, 
som førte direkte op og ind i teatret, da vi gav hinanden et godt jysk håndslag på den 
aftale.

 Flere måneder senere – engang hen på foråret 1967 hvor vi så småt var ved at nær-
me os en premiere – fik jeg lyst til at se, hvad hans mistænkeligt mange håndværkere 
var nået frem til. “Jamen, jeg skulle da være så velkommen”. Så vi mødtes, Stig og jeg, 
med den storsmilende Jørgen Steffensen i et for os aldeles ukendt univers. “Ja, det 
er så Aalborgs første diskotek”, sagde Jørgen. “Disko … hvad”, spurgte jeg. Jeg havde 
end ikke hørt om dette fænomen. “Jamen, var vi ikke enige om … osv…?” sagde jeg. 
“Hvor står det?”, spurgte han. Og han havde jo ret, der var ikke papir og ikke under-
skrift på nogen aftale. Han havde ganske enkelt taget røven på os, som de amatører 
vi unægtelig var udi forretningsverdenen. Gaslight, som stedet kom til at hedde, blev 
en succes, og vi levede nogenlunde fredeligt sammen så længe jeg var leder af Jomfru 
Ane Teatret. Jørgen Steffensen respekterede aftalen om at skrue ned for lydstyrken, 
når forestillingen på 1. sal gik i gang. Senere herskede der, så vidt jeg kan forstå, mere 
eller mindre krigstilstand imellem parterne. Ikke mindst i Jens Okkings regeringstid. 
Gaslight åbnede for publikum den 5. maj 1967, mens Jomfru Ane Teatret havde premi-
ere på sin åbningsforestilling allerede tre uger tidligere.

19. april 1967 åbner så det foreløbige sidste skud på stammen af intimteatre i 
Danmark
Jeg tror det må være den største intimteaterforestilling der endnu har haft premiere 
i kongeriget Danmark. På grund af vores særlige struktur og de mange entusiastiske 
frivillige, som blev aflønnet i naturalier = En øl efter forestillingen, kunne vi bemande 
Tadeusz Rozewiczs Kartoteket, med præcist så mange som instruktøren Kaspar Ro-
strup drømte om: Nemlig 10 skuespillere, 11 statister og en cykel, som var i mere eller 
mindre konstant cirkulation rundt om “Heltens” seng og ud og ind gennem de 9 døre. 
Og onsdag den 19. april kl. 23.15 gik så dette mandskabsmæssige overflødighedshorn 
over scenen på Jomfru Ane Teatret for første gang, hvorefter vi de følgende uger 
spillede hver onsdag, torsdag, fredag og lørdag klokken 23.15 – og for fulde huse. Det 
sene tidspunkt var nødvendigt, da flere af skuespillerne havde stået på Aalborg Tea-
ters scene fra kl. 20,00, inden de – meget ofte løbende – nåede frem til Jomfru Ane 
Teatrets “midnatsforestilling”.

Teatrets forestilling nummer to lod vente lidt på sig. “Sommeren kommer til jul på 
Jomfru Ane Teatret”, som en af aviserne vittigt skrev. Stykket hed rigtigt nok Som-
meren, og det blev først klar til premiere lige før jul, og med dette surrealistiske 
drømmespil af den franske dramatiker Romain Weingarten, fik jeg min debut som 
sceneinstruktør, og en mere vellykket debut kunne jeg ikke ønske mig. De rosende 
ord omkring forestillingen var så markante, at Jomfru Ane Teatret med et hug slog sit 
navn fast i det danske teaterlandskab.

Jeg forsøgte endnu engang at overtale Aalborg Teaters chef Poul Petersen til at 
betragte Jomfru Ane Teatret som sin anneksscene, nu hvor vi havde dokumenteret, at 
der både var behov for en alternativ scene og publikum til det, men desværre var han 
stadig ikke interesseret i nogen alternativ scenemulighed.
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Bestyrelsen og jeg måtte derfor i gang med at forsøge at konsolidere det lille kunst-
tempel økonomisk, så det langsomt kunne stå på egne ben. Det var uholdbart på 
længere sigt at basere driften på Aalborg Teaters skuespillere og de mange frivillige 
blandt byens borgere, hvor vildt entusiastiske disse hjælpere end var.

Vi havde en diskret basis i nogle hundrede Jomfru Ane Venner – både enkeltperso-
ner og firmaer – men alligevel havde vi oparbejdet en betragtelig gæld. Vi søgte der-
for kommunen om disse – i kommunal regi sølle 126.324 kroner, så vi i første omgang 
kunne blive gældfrie, men fik et klart “Nej” som svar. Tiden var åbenbart endnu ikke 
moden til andet, mere og anderledes teater end det, “det go`e gamle skuespilhus” i 
Jernbanegade kunne levere.

Når nøden er størst, er hjælpen nærmest, er der et gammelt ord der siger.
Hjælpen hed i det her tilfælde Preben Uglebjerg. Vores gode ven meldte sig frivilligt 

med et kækt: “Vi laver kinesisk lotteri, og så er de penge hjemme”. Og så stillede Preben 
for øvrigt op til det første, sidste og eneste onemanshow i sin karriere. Et forrygende 
show, hvor pengene for de sponsorerede gaver raslede ind i Jomfru Anes slunkne 
kasse, samtidig med at Prebens vittigheder fik salen til at juble. Indtægten matchede 
godt nok ikke helt vores gæld, men det var en skøn moralsk opmuntring.

Et overraskende tilbud
En dag fik jeg lidt uventet besøg på Jomfru Ane Teatret af formanden for byens tea-
ter og kulturudvalg, Carlo Odgaard, som betroede mig, at man ønskede at finde en 
ny chef for Aalborg Teater. Man var i stigende grad utilfreds med både repertoiret og 
besøgstallet. Han fiskede diskret efter min mening, håbede tydeligvis at jeg var enig i 
hans og udvalgets kritiske holdning til teatrets chef … og sprang så alle formaliteter 
over, og spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at søge stillingen?

Jeg blev faktisk så chokeret over spørgsmålet, at jeg ikke husker hvad jeg mere 
præcist svarede. Jeg husker kun, at jeg formulerede et eller andet om: “At det da kom 
ret meget bag på mig, at de i den grad var utilfredse med tingenes tilstande på tea-
tret” … Hvilket virkelig ikke var i overensstemmelse med sandheden. Faktisk mente 
jeg, og det var jeg ikke alene om, at Aalborg Teater efterhånden trængte til et ordent-
lig spark inspiration, jeg havde bare ikke forestillet mig, at det skulle være mig, “der 
sparkede”.

Da stillingen blev slået op kort tid efter dette møde, kom det også bag på mig, at 
det viste sig, at teater- og kulturudvalgets medlemmer ikke var de eneste, der havde 
fået den ide, at “jomfrudirektøren” måtte være klar til denne nye udfordring, allerede 
efter et lille års tid i Jomfru Anes chefstol.

Selvfølgelig gjorde den spontane opbakning da indtryk på mig, og selvfølgelig var 
det ikke den, men min egen – på én gang turbulente og velovervejede beslutning – 
der gjorde, at jeg i sidste øjeblik gik op på administrationsbygningen og puttede min 
temmelig kortfattede ansøgning ind gennem brevsprækken.

Vi var 24 der søgte stillingen, men kun tre af os blev indkaldt til samtale: Nemlig den 
senere så estimerede chef for Det kgl. Teater: Henrik Bering Liisberg, skuespiller Ebbe 
Langberg, og altså skuespiller og Jomfrudirektør Mogens Pedersen.

Nu kunne jeg nøjes med at skrive, at lykken ikke var med mig denne gang, men jeg 
bliver – i sandhedens interesse og for min samvittigheds skyld – nødt til at forsøge at 
sammenfatte hændelserne på og omkring ansættelsesmødet. De gav mig nemlig et 
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interessant og øjenåbnende indblik i en verden, hvor nepotisme og “aftaler under 
bordet” ikke var ukendte.

Møderne med Henrik og Ebbe varede hver for sig ca. en halv time, så da jeg, efter 
halvanden time endnu ikke var kommet ud, gik den ventende “verdenspresse” ud 
fra, at vi nok allerede var i fuld gang med en mere detaljeret planlægning af teatrets 
fremtid, hvorfor man havde hidkaldt TV s nærmeste reportagevogn, så de kunne få et 
dugfriskt interview med den nye chef …. Det interview blev der af gode grunde ikke 
noget af. Da jeg kom ud fra mødet, kunne jeg i korthed meddele dem, at jeg endegyl-
digt havde trukket min ansøgning tilbage af grunde, som jeg ikke ønskede at komme 
nærmere ind på.

Jeg tror aldrig jeg har deltaget i et møde med en så besynderlig og udefinerbar 
stemning. Socialdemokraterne, som havde flertal både i kommunalbestyrelse og i tea-
terudvalg, og som via deres formand Carlo Odgaard havde opfordret mig så temmelig 
indtrængende til at søge stillingen, at det nærmest havde karakter af et forsøg på 
headhunting, var mærkeligt henholdende i alle deres spørgsmål til mine ret så præci-
se planer. Planer som jeg – til resten af udvalgets udtalte tilfredshed – brugte ganske 
meget tid på at fremlægge. Jeg fattede rent ud sagt ikke, hvad der foregik, men fik 
langsomt en fornemmelse af, at socialdemokraterne havde fået en eller anden ny og 
skjult dagsorden. Toppunktet af skizofreni – vil jeg næsten kalde det – indtraf, da ud-
valgsmedlemmerne bad om “time out” og forlod lokalet.

Der sad jeg – lettere forvirret og en smule frustreret – og gloede på det tomme 
bord, de lige havde forladt. Jeg havde en uklar fornemmelse af, at en del af dilemma-
et var, at der var præcist lige mange for og imod min kandidatur, og selvfølgelig kun-
ne jeg ikke lade være med at undre mig over, at det var venstre side af det politiske 
spektrum – altså de, der havde opfordret mig til at søge – der tilsyneladende var imod 
mig, mens højre side var klart for. Efter nogen tid kom de tilbage, mere eller mindre 
smilende, og meddelte mig resultatet af deres forhandling: De ville enstemmigt opfor-
dre mig til, at jeg sagde ja til at blive konstitueret som chef for teatret i et år ... Som jeg 
husker det, var der meget stille i lokalet et godt stykke tid … sådan en: “Alle holder 
vejret i spænding” stilhed, hvorefter jeg roligt meddelte dem, at det ikke var et arran-
gement der interesserede mig, og at jeg i øvrigt hermed trak min ansøgning tilbage.

Det blev så Ebbe Langberg der overtog chefstolen efter Poul Petersen. Hvordan 
det var gået, hvis ikke hans gode ven kulturminister Niels Mathiesen havde blandet 
sig og arbejdet for ham i kulissen, ved at bearbejde sine partifæller i Aalborgs kom-
munalbestyrelse, er der ingen der kan vide. Ebbe Langberg blev en udmærket leder af 
teatret, så alt var jo sådan set godt, men jeg vil til min dødsdag hævde, at nepotisme 
af den karat – ikke mindst når man har en magt position som minister – er moralsk for-
kastelig og burde være aldeles udelukket i et demokratisk velfunderet samfund som 
det danske.

Den opmærksomme læser af dette – som jo unægtelig afslører en mindre pæn side 
hos den ellers så beundrede kulturminister Niels Mathiesen – vil sandsynligvis spørge 
sig selv, hvorfra jeg overhovedet ved noget om, hvad der foregik i kulissen? Den viden 
har jeg såmænd fra overlærer Conradsen, det eneste socialdemokratiske medlem af 
udvalget, som ikke kunne købes til en anden mening end den han havde. Han følte, at 
man skyldte mig en forklaring på det famøse mødes besynderlige forløb, og bad sin 
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ven – den legendariske radiomedarbejder Ole Kühnell – om at fortælle mig om mini-
sterens indblanding.

Der stod jeg så – eller rettere – der stod vi så, med et nyåbnet, succesfuldt lille 
teater uden penge, engageret som skuespillere ved byens store teater, hvor jeg kort 
forinden var tiltænkt rollen som chef! …. Skulle vi blive og slås videre for Jomfru Ane 
Teatrets sag, eller …. Problemet løste sig selv, eller rettere, Ebbe Langberg løste det, 
for kort tid efter de nys omtalte begivenheder, fik både min kone og jeg et yderst 
formeldt brev, hvori han konstaterede, at der ikke var nogen opgaver til os i den kom-
mende sæson… Eller som pressen tolkede det i pænt store overskrifter: “Ebbe Lang-
berg fyrer sin værste konkurrent”!

At rejse efter arbejdet, var og er en ganske naturlig ting for skuespillere. I virkelig-
heden er der kun én ting, der stritter imod: Hensynet til børnene, som bestemt ikke 
har lyst til at forlade kammerater og skole og hvad de ellers holder af. Samtalen, hvor 
man fortæller sine børn om den nye situation, er nok det tungeste i processen, men 
Bodil og jeg var enige om, at den gode tid i Aalborg var slut for vores vedkommende, 
og vi var ligeså enige om, at det var i hovedstadens mangfoldige muligheder vi skulle 
søge lykken.
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Femte Akt

Tilbage til hovedstaden i det forrygende år 1968
Efter omhyggelig granskning af muligheder for et godt sted at bo, vælger vi at købe 
et idyllisk bondehus med bindingsværk fra 1792 i Ishøj Landsby. Huset trænger til nyt 
stråtag, men ser ellers rimelig sundt ud, og: “Det er simpelthen det hus jeg har drømt 
om, lige siden jeg var en lille pige”, som Bodil så drømmende og smukt udtrykte det. 
Overfor huset ligger kirken, som er opført i 1100-tallet. Foran kirken stedets ældste 
skolebygning, som nu er omdannet til en slags kirkelade, og kun et par hundrede 
meter fra vores bondehusidyl, ligger Ishøj Centralskole, lille og yderst overskuelig. 
Det viser sig senere, at denne lille skole i dette “udkantsområde” af København har 
flere virkelig samfundsengagerede og inspirerende lærere: Egon Clausen (Dansklærer 
m.m., forfatter og senere medarbejder på DR), Per Tvergaard (Matematiklærer og 
jazzpianist i Leonardo Pedersens jazzkapel) samt Poul Kjøller (Musiklærer og skærm-
trold i DR`s børne og ungdomsprogrammer)

I det hele taget er der meget mere liv i den lille omegnskommune Ishøj, og ikke 
mindst i Landsbyen, end vi havde forestillet os. Vi har dårligt nok fået tømt flytte-
kasserne, før der bankes på døren, og et par repræsentanter fra “Ishøj Kulturcenter 
Forening” kommer ind for begejstret at fortælle om ideerne bag foreningen, og om 
alle de skønne mennesker der bare venter på at tage imod os med åbne arme. Selv-
følgelig melder vi os omgående under foreningens faner. Og selv om den primært 
arrangerede fester og vilde diskussioner, sommetider begge dele på én gang, så var 
vi på mange måder havnet midt i et engageret smørhul af en landsby. For øvrigt var vi 
ret hurtigt “afslørede” og derefter vældig interessante. De to lokale aviser: Roskilde 
Tidende og Dagbladets kulturlørdag var hurtige med pænt store artikler med ditto 
billeder, af det unge skuespillerpar i deres bondehusidyl. Og da Hendes Verden fulgte 
op med en kæmpe artikel i farver, med bondehus og hele den lille familie på forsiden 
og yderligere ni billeder inde i bladet, alt under overskriften “Disse prægtige menne-
sker i dette prægtige hus”, ja, så var der næppe nogen i Ishøj som ikke vidste, at der var 
flyttet kunstnere ind i det røde bondehus overfor kirken. 

Hverken Bodil eller jeg var uvidende om, at mange talentfulde kollegaer med en fin 
karriere bag sig på en landsdelsscene, skuffede måtte konstatere, at man i drømme-
nes teaterby København ikke ligefrem stod parat med åbne arme og jobtilbud, når de 
fulde af forventning og gå på mod “bankede på”. Tværtimod. Så selvfølgelig var vi da 
spændte på, hvordan vi ville blive modtaget, og om der overhovedet var arbejde at få. 
Udgangspunktet var ikke det bedste, idet teatrenes repertoirer var lagt og rollerne i 
det store og hele besat, da vi fik fyresedlen i Aalborg, og valgte at bryde op og slå os 
ned i Hovedstaden. Ikke desto mindre blev jeg engageret til en enkelt rolle på Glad-
saxe Teater, hvor Preben Harris netop var blevet direktør samme år. Gladsaxe kom-
mune, med den i begyndelsen så progressive borgmester Erhard Jacobsen, ville også 
have et teater, og besluttede at skolens festsal med omgivende lokaler skulle overla-
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des teaterkunsten, mens den lille røde villa på den anden side af gaden skulle rumme 
administrationen, og Preben var ligesom vi kommet lidt hastigt til hovedstaden og 
videre ind i sit nye job. Det var min chance, at der stadig var et par ubesatte roller, 
og at Preben og jeg havde haft et så fint samarbejde, når han var gæsteinstruktør på 
Aalborg Teater, ikke mindst i Ned med kulturen, at det næsten var naturligt at fortsæt-
te det på Gladsaxe Teater, så jeg blev hyret til en rolle som hippie, eller blomsterbarn, 
som det hed dengang, i den første danske udgave af HAIR. Teatret var forud for sin 
tid, viste det sig, for rygterne om hippiebevægelsen havde dårligt nok nået Danmark, 
da premieren fandt sted, så den første uge spillede vi for halvtom sal, hvorefter ryg-
terne om nøgenhed på scenen bredte sig til akkompagnement af hippiernes: “Make 
love not war”, hvorefter der på få dage blev totalt udsolgt til resten af spilleperioden. 

Udover rollen på Gladsaxe Teater, satte jeg Sommeren op på Boldhus Teatret og 
den fine lille komedie Forår og Portvin for Harald Jørgensen turneen i denne første 
sæson. Jeg blev desuden nærmest headhuntet som hovedlærer i dramatik for de 
såkaldte rebeller på 2. år på Statens Teaterskole. Sidstnævnte job bragte mig direkte 
ind i centrum af den rygende pædagogiske heksekedel, som diverse studenteroprør 
afstedkom rundt omkring på uddannelsesinstitutionerne. 

På teaterskolen havde seks elevers utilfredshed med Henning Mouritsen som lærer 
og især med hans “utidssvarende undervisningsform”, som de kaldte det, sprængt hol-
det, således at Henning nu kun underviste de tre tilbageværende, mens min opgave 
skulle være at tage hånd om de seks “rebeller”, som snart viste sig ikke at være helt 
så rebelske endda. Reaktionen på deres oprør og tumulten omkring det, med alar-
merende artikler i pressen, navnlig i Ekstra Bladet, hvor jeg nu også blev hængt ud, 
var i den grad kommet bag på dem. Ikke mindst et hadsk udfald fra John Price under 
overskriften: “Så luk dog den skole!” Atmosfæren i vore dramatimer var i hvert fald 
så tynget af elevernes moralske tømmermænd, at en vis “psykologisk hjælp” fra min 
side var nødvendig, hvis vi overhovedet skulle få noget ud af arbejdet – et arbejde der 
kræver absolut fysisk og psykisk koncentration, hvis man skal have noget ud af det. 
Jeg tror jeg har lov til at glæde mig over, at det faktisk lykkedes mig, at få dem til at 
finde arbejdsglæden frem, og neddrosle det mere politiske i situationen. Men den dag 
i dag er jeg klar over, at uden rektor Berthe Qvistgaards loyale støtte til mig og min 
måde at gøre det på, havde det været en uriaspost. I det hele taget var Berthe Qvist-
gaard, denne pragtfulde skuespillerinde, en gave til skolen med sin menneskelighed 
og rummelighed.

Bodil havde ikke – som jeg – flere heste at spille på, hun var skuespiller, og der var 
ingen ledige roller på teatrene. Til gengæld kastede hun sig over en helt anden, og 
måske nok så vigtig rolle, nu hvor hun havde tiden til det, og fik som formand skabt 
liv i forældreforeningen på Centralskolen, hvor både Susanne og Ole gik. Senere blev 
hun også medlem af skolekommissionen, hvor hun lagde et dybt engageret stykke ar-
bejde, men alt for ofte i konfrontation med kommissionens politikere, der hele tiden 
var mere optaget af økonomien i projekterne end børnenes trivsel. Hun holdt ud et 
par år, men “flygtede” så, efter mange kampe for skolernes ve og vel, og ikke uden 
en pæn portion politikerlede i bagagen. 

Arbejdet som forældreforeningens forkvinde fortsatte hun, og det er der rigtig 
mange der den dag i dag er lykkelige for, i hvert fald burde de være det, for uden 



57

hendes indsats, var Centralskolen i landsbyen blevet nedlagt og undervisningen flyt-
tet fire kilometer væk til de nye mastodontskoler ved stranden. Hun havde, som en af 
de få, fattet hvad kommunalbestyrelsen var i gang med, så hun skaffede sig kopier af 
dagsordenen til kommunalbestyrelsesmøderne, og fik en telefonkæde etableret, så 
man på kort tid kunne mobilisere forældrene. Og en skønne dag fandt hun – bevidst 
camoufleret på dagsordenen – hvad hun frygtede: Centralskolen skulle nedlægges. 
Der var skabt flertal blandt medlemmerne for lukning, og endelig vedtagelse skulle 
ske på aftenens møde. Der var normalt kun få interesserede borgere til disse møder, 
men denne torsdag – tror jeg det var – havde Bodils telefonkæde vist sin effektivitet, 
for der stod en kø på langt over 100 forældre, der ville ind i mødeværelset, så de kun-
ne overvære forhandlingerne. Alt endte godt. Mødet blev flyttet til forsamlingshusets 
festsal. Det famøse punkt på dagsordenen blev ligeledes flyttet, så det kunne behand-
les først og ikke sidst, og “pludselig” kunne et klart flertal i kommunalbestyrelsen 
godt se, at den “gode, gamle skole” skulle bevares. For nylig kom vi forbi og så de fine 
tilbygninger og nyskabelser omkring samme Centralskole. Der blev nemlig ret hurtigt 
brug for udvidelse og ikke nedlæggelse af skolen, og både børn og forældre kan være 
glade for, at Bodil intuitivt kunne fornemme det, og ikke mindst at hun handlede efter 
sin intuition.

Da vi var lige ved at få Dansk Skuespillerforbund til at brække over i to
Det var ikke kun på uddannelsesinstitutioner som teaterskolen, at tanker om de-
mokrati og medbestemmelse florerede, det knagede f.eks. også i sammenholdet i 
det gode gamle skuespillerforbund. Og her befandt vi os – både Bodil og jeg – i den 
gruppe af unge skuespillere, som syntes forbundet var for meget hygge- og selskabs-
klub og for lidt fagforening. Jeg husker, hvordan vi i forsommeren 69 besluttede os 
for at gøre noget ved det. “Vi”, vil sige Bent Conradi, Lars Knutzon, Niels Andersen, 
Avy Sagild, Bodil og mig selv – der skal nok være et par stykker, jeg har glemt – men i 
hvert fald ikke at forglemme, Lulu Ziegler, en generation ældre men af samme politi-
ske overbevisning som resten af den lille gruppe af “unge revolutionære”, og det var 
i hendes lejlighed vi mødtes. Og her udvekslede vi tanker og planer for fremtiden og 
lagde taktikken for den måde vi ville fremføre dem på, på forbundets nært foreståen-
de generalforsamling. 

Dengang skulle man til optagelsesprøve, for at blive medlem af Dansk Skuespiller-
forbund. Og når man første gang gik til en generalforsamling, var det ikke uden en 
sær benovelse over at være en del af dette broderskab. En generalforsamling forløb 
som regel uden de store debatter. Indlæg fra salen var sjældne, det var udpræget 
envejskommunikation. Linjen var lagt af bestyrelsens velmenende mere eller mindre 
kendte skuespillere, der som regel var villige til genvalg, akkompagneret af salens be-
gejstrede applaus. Generalforsamlingen i det herrens år 1969 kom til at forløbe noget 
anderledes. Hvordan netop vi, i denne lille gruppe, fandt sammen, står hen i det lidt 
dunkle, men der er næppe tvivl om, at kimen blev lagt på Solhøjsvej nr. 56 i Aalborg. 
Jeg kendte jo allerede Lulu Ziegler fra vores fælles fortid i Kabaret la Blonde, og da 
Bodil fik Lulu som instruktør på Albees “En hårfin balance” i vores sidste sæson på 
Aalborg Teater, og de to hurtigt fandt hinanden, hvad var så naturligere, end at invite-
re instruktørgæsten til en lille middag. For Gosch, hvor kan man savne mennesker og 



58

meninger, når man er gæst på et eller andet teater, og man om aftenen sidder og glor 
på væggen i sit upersonlige hotelværelse i en vildfremmed by. Vi inviterede ofte tea-
trets gæster hjem, blandt andre altså Lulu Ziegler, og jeg husker engagerede samtaler 
på Solhøjsvej med Lulu til ud på de små timer, om både politik, kunst og samfund. Og 
med Bertold Brecht i bagagen, som vi jo alle tre havde, var det ganske naturligt, også 
at tage vores lidt borgerlige forbund under behandling.

 Nu mødtes vi så igen, denne gang hos Lulu i København, men nu er vi en hel lille 
gruppe. Nogen kaldte os senere for kupmagere, for da ordet var givet frit på general-
forsamlingen, markerede først jeg og derefter tre “kupmagere” mere – fra hvor vi nu 
sad i salen – at vi havde noget på hjerte, omkring den måde vores gode gamle for-
bund fungerede på. Det vil sige, at vi var fire, der fra hver sin nøje aftalte og gennem-
tænkte vinkel, tillod os, dels at kritisere praksis i forbundet, dels at foreslå nye tiltag, 
som f.eks. en arbejdsløshedskasse. Vi havde med andre ord bevidst blokeret for svar 
og evt. kommentarer fra såvel bestyrelse som anderledes og mere traditionelt tæn-
kende medlemmer, til vi havde afleveret hele vores budskab. 

Men så brød helvede også løs! Selvfølgelig var der mange – især blandt de unge 
medlemmer – der var helt enige med os. Ligesom der var en del, der bare ventede 
på, at nogen havde mod og styrke til at gøre og sige det vi gjorde. Jeg husker bare 
ikke, at der kom nogen støtte eller kommentarer til vores forslag fra denne gruppe. 
Det gjorde der til gengæld fra såvel bestyrelse som fra mere konservativt tænkende 
medlemmer. Men når jeg prøver at huske indlæg og detaljer fra debatten der fulgte 
efter, ja, så drukner alt i John Prices vilde og ret barnlige udfald mod os fra talersto-
len. Jeg husker stadig, som var det i går, hans slutreplik til os og salen: “Jeg vil påtage 
mig, at spille om kap med hvem som helst af den der flok vindbøjtler” Og så udvandrede 
han for øvrigt, “smækkede med døren” og tog en mindre flok med sig. Jeg tror godt 
jeg kan sige, at alle vi såkaldte kupmagere sad ret chokerede tilbage. Vi havde ikke i 
vores vildeste fantasi forestillet os reaktioner som dem vi fik fra visse medlemmer på 
– skal vi kalde det – højrefløjen. Vi var ret glade for, at vi havde Lulu i baghånden med 
en uforbeholden sympatitilkendegivelse, men det var først, da forsamlingens ældste, 
forbundets nestor og mangeårige formand Kaj Holm, jysk og ubestikkelig, rejse sig og 
tog ordet, at der faldt en vis ro over forsamlingen. Ikke mindst da han konkluderede: 
“Jeg synes nu nok, de unge mennesker kan have noget ret i deres tanker og ideer.” Vi 
kunne have knuselsket ham for de ord. Generalforsamlingen kom videre, vi kom vide-
re, og forbundet kom videre. 

Det blev besluttet at holde en ekstraordinær generalforsamling, så luften kunne 
blive renset, og så vi unge havde en chance for at blive hørt. På eftermiddagsbladenes 
såkaldte kultursider, fortsatte fløjkrigen godt nok. Nu mellem Bendt Rothes udtalte 
konservative indstilling til samråd, løn- og arbejdsvilkår o.s.v. og Niels Andersens ra-
biate, venstreorienterede indstilling til demokrati i det hele taget. Jeg blev mere end 
én gang ringet op af pressen, og spurgt om min mening i denne stillingskrig, og må 
sige at jeg forsøgte fra en slags midterposition at forlige parterne – dog uden synder-
ligt held. Men den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt, i fin og forbrødret 
atmosfære, og jeg fik den første af mine efterhånden ret mange bestyrelsesposter, 
og må indrømme, at jeg befandt mig fint blandt mine bestyrelseskollegaer i Dansk 
Skuespillerforbund. Eneste anke var, at der nærmest blev kæderøget på møderne – 
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pibe, cigarer, cigaretter – så voldsomt, at jeg tit var aldeles omtåget, når jeg forlod et 
møde. Vi var to ud af tolv – som ikke (mere) røg, og selvom vi hyldede demokratiet, 
og ingen på det tidspunkt fandt, at der var noget skadeligt i “en smule tobaksrøg”, så 
fik vi indført rygepauser, hvis møderne skulle vare mere end to timer. Jeg skal love for 
at tingene siden har ændret sig.

Men det var jo ikke som dramalærer og fagforeningsboss jeg så mit  
fremtidige liv, lige som det ikke var Bodils hensigt at slutte karrieren som  
forældreforeningsforkvinde
Faktisk har vi begge været så heldige karrieren igennem, at få teateropgaver, så vi 
kunne leve af det og med oprejst pande kalde os for skuespillere. For mit vedkom-
mende senere instruktør og en kort periode for teaterchef. Men bortset fra mit kort-
varige job som “Onkel oplæser” i de helt unge år, har vi aldrig været nødt til at tage 
alternativt arbejde for at overleve, og fra foråret 1969, efter de tumultariske begiven-
heder i Dansk Skuespillerforbund, får jeg “fast arbejde” på Gladsaxe Teater, mens 
Bodil bliver freelance, som de fleste skuespillere i hovedstaden.

Hendes første engagement var på Det danske Teater i komedien Kom så Piger. I 
erkendelse af, at der altid er for få roller til pigerne, og med bevidstheden om den 
gryende ligestilling, skriver Finn Methling en revykomedie om kvindeliv. En herlig spas 
spillet af en ikke mindre herlig kvindekvartet, der foruden Bodil talte: Lotte Olsen, 
Gyda Hansen og Lene Larsen. En talentkoncentration, som var omgivet af og styret 
udelukkende af mænd: Dramatikeren Finn Methling, komponisten Ole Schmidt, in-
struktøren Frederik Dessau, kapelmesteren Finn Ziegler foruden en mindre stab af 
mandlige teknikere. Ligestilling eller ikke ligestilling? I hvert fald var det heller ikke 
det, der slog tydeligst igennem, hverken i teksten eller i forestillingen, men hvad kun-
ne man også forvente, med så mange mænd i skabelsesprocessen. 

Og hvad gør man så for at fremme den meget omtalte ligestilling? Som mand? Da 
jeg selv, som chef for Aalborg Teater, havde magt og mulighed for at gøre en indsats, 
gjorde jeg vist egentlig ikke særligt meget. Jeg ved bare, og jeg trøster mig med, 
at lønningsmæssigt var der ingen favorisering af mandkønnet. Dengang, deroppe i 
Aalborg. Kom så piger, er vel også nærmere en manende opfordring til pigerne, om 
at tage situationen i egen hånd, og gøre noget ved det. Og her, i det herrens år 2019, 
hvor jeg sidder og nedfælder disse filosofier, er der faktisk sket en del med ligestillin-
gen i teatrets verden. For eksempel har ikke mindre end seks veldrevne, progressive 
og kvalitetsbevidste teatre, fået kvindelige chefer. Én af dem er såmænd vores egen 
datter, Susanne Sangill, som nu på 14-ende år er leder af Himmerlands Teater, og har 
fået succes på en baggrund af professionalisme, engagement, mod og galskab. 

Jeg sidder og bladrer lidt videre i udklipsmappen fra den periode, og finder omta-
len af MF, hvilket står for medlem af folketinget, og er en forestilling om kvaliteten af 
danske folketingspolitikere, fortalt igennem et nærmest akrobatisk sprog med brug af 
trampolin og andet lignende grej. Det blev spillet på det meget politiske Fiol Teatret, 
og selvfølgelig – kom jeg til at skrive – var Bodil én af de fire skuespillere, som fysisk 
var i stand til at honorere kravene, hvilket fortæller noget om hendes store alsidighed 
som skuespiller. Under en af prøverne var det dog lige ved at gå galt, rigtig galt. Tea-
tret ligger på første sal, det var sommer og varmt, så alle vinduer stod på vid gab, og 
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nu skulle Bodil, via trampolin hvirvles op i luften, for derefter at lande på fødderne og 
dermed fortælle, at sådan var politikere, ligegyldig hvad de blev udsat for, så landede 
de på fødderne. Det spring den dag kunne have gjort en ende på en flot karriere, for 
Bodil landede på det yderste af karmen i et af de store åbentstående vinduer, få cen-
timeter fra et fald ned fra 1. sal. Er der noget at sige til, at vi på hjemmefronten “holdt 
tommelfingre” hver gang MF skulle gå over scenen? 

De næste år arbejder hun primært på de store københavnske teatre: Nørrebros 
Teater, Folketeatret og Gladsaxe Teater. På sidstnævnte havde vi et skønt samarbejde 
i musicalen BILLY, hvor hun spillede Billys mor, mens jeg – der på det tidspunkt har skif-
tet job og er blevet instruktør på fuldtid – tog mig af iscenesættelsen. Originalen på 
Drury Lanes kæmpescene i London havde mere end 50 medvirkende solister, dansere, 
korister og statister, mens min bearbejdelse fortalte historien med bare 17 gode skue-
spillere, der til gengæld kunne det hele: Spille komedie, synge og danse. Men så var 
alle også mere eller mindre i aktion hele tiden, og det passede Bodil fint, både at spille 
sin rolle – et fornemt studie i moderroller – og være “korist, danser og folkemængde” 
i de store scener. Hun skaber i øvrigt flere fine præstationer i denne freelance perio-
de, indtil hun i 80’erne slutter den på Det kgl. Teater. 

Men jeg vil hæfte mig ved to forestillinger, og altså to præstationer, som med en 
besnærende kraft og inderlighed “kom ud over rampen” med sit budskab til publi-
kum. Bellman, Blomsten, Baby og Bruden hed et skuespil af svenske Suzanne Osten, 
der blev skabt på det tidspunkt, hvor “verdens bedste børneteater” var det de lave-
de på Stadsteatret i Stockholm. De var meget omhyggelige med at ramme de rigtige 
målgrupper, og det her var målrettet mellemste klasser og deres forældre, og det 
handlede i smertefuld grad, om den angst, ensomhed og usikkerhed, som forældre 
kan være skyld i hos deres børn, uden at de er bevidste om det, optagede som de er 
af egne problemer. Det lille Hvidovre teater vovede pelsen med dette vigtige stykke 
teater, som de viste både stationært og på turné. Jeg Iscenesatte de fire spillere, der 
foruden Bodil var Terese Damsholt, Folmer Rubæk og Torben Jetsmark, i en bevidst 
strenghed (forældrenes) overfor den legende frihed (børnenes). De fire scener hvor 
man oplever børnene i deres hjemmemiljø, og hvor de spillede hinandens forældre, 
iscenesatte jeg med næsten koreografisk stramhed, mens jeg lod de fire spillere im-
provisere og byde ind i legescenerne, hvor de var uden for de voksnes opsyn. Det gav 
nogle fantastisk gode spændinger. Det var et skønt lille team at arbejde med, alle fire 
gav de rammende bud på børns ensomhed. Alligevel kan jeg ikke lade være med at 
hæfte mig særligt ved Bodil, som skabte det mest henrivende lille usikre menneske af 
Baby, hvis angst for ikke at gøre alle tilpas, ligefrem forplantede sig til salen.

Vores forestilling var tydeligvis barskere end den svenske original. Jeg husker en 
opførelse på en af omegnens skoler, hvor stykkets forfatter Suzanne Osten var til-
stede i den i øvrigt propfyldte sal. Da stykket var forbi var der enkelte forældre der 
listede ud med deres børn. De fleste blev bare siddende. Nogle omfavnede pludselig 
deres børn, nogle havde tårer i øjnene, andre var decideret vrede over at blive kon-
fronterede med ubehagelige situationer, som både de og deres børn kunne nikke 
genkendende til.

Suzanne Osten var lidt i vildrede over sin oplevelse. Hun havde selv sat stykket op 
i Stockholm, men i en mere demonstrerende stil, som ikke gik så tæt på følelserne 
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som vores. “Det ville jeg aldrig have vovet”, sagde hun,“men jeg må jo indrømme, at det 
virker”.

Af de forestillinger Bodil ellers er med i, i denne freelance periode, har jeg lyst til at 
skrive om Brecht-collagen, som de tre piger: Brigitte Kolerus, Lone Helmer og Bodil 
skabte i fællesskab, og i mangel af bedre kaldte: Brecht i december. De spillede på 
Boldhus Teatret med endnu en skøn kvinde ved det opretstående, nemlig Vibeke War-
lev. Ligegyldigt hvor præcist og omhyggeligt man som instruktør caster og rollebe-
sætter, og ligegyldigt hvor god skuespilleren er i den tildelte rolle, så er der noget helt 
særligt på spil, når skuespilleren selv har valgt, ikke bare stoffet men også de kamme-
rater, som lige netop det her stof skal laves sammen med. Jeg så collagen mere end 
én gang, og var lige fascineret hver gang. Alt hvad der skete, var så rigtigt, så sandt. 
Det var som om disse kvindestemmer gjorde Brecht endnu bedre, og som om Brecht 
fik noget hidtil upåagtet frem i de tre spillere. Ikke mindst husker jeg, hvordan Bodil 
fik en ro, kraft og dybde frem, samtidig med en charmerende underfundighed, som 
jeg ikke havde oplevet så intens før. Collagen var om muligt blevet endnu bedre, da 
Brigitte to år senere var blevet leder af det lille “Teatret ved Sorte Hest”, og de gen-
tog genistregen der, nu med titlen: Brecht i marts.

Selv bliver jeg mere og mere splittet mellem skuespilleren og instruktøren
Efter mit første år som freelance på alle felter, som skuespiller, instruktør og drama-
lærer på Statens Teaterskole, bliver jeg fast tilknyttet ensemblet på Gladsaxe Teater 
under Preben Harris’ ledelse. Der var en fin atmosfære og på mange måder var det 
som “at komme hjem”, fordi jeg allerede kendte et par af kollegaerne fra Aalborg 
tiden: John Hahn-Petersen og Gyrd Løfqvist. 

Vi spillede primært nyskrevet dramatik, men gik ikke af vejen for en H. C. Andersen 
enakter som En nat i Roskilde eller et lille Holberg spil som De Usynlige. Begge forestil-
linger rejste vi land og rige rundt med, for at få penge i den sultne kasse. Men kernen 
i repertoiret, var den nye og samfunds relevante dramatik, som f.eks. de svenske: 
Sandkassen af Kent Andersson om børnenes situation og Højt spil om tændstikker af 
Jan Bergquist og Hans Bendrik, der tog storkapitalen op til revision. Jeg bliver betroet 
iscenesættelsen af et stort russisk drama, nemlig Jevgenij Schwartzs yderst politiske 
eventyrspil Dragen, som midt i sin eventyrstil viser, hvordan magtens mennesker kor-
rumperer og folket, af lutter angst og fejhed, ofte ender som medløbere. Som noget 
helt særligt, er ikke bare min skuespillerfrue med på rollelisten, det er vores søn Ole 
også. Han er barnet, der ligesom i H. C. Andersens Kejserens Nye Klæder, ikke lader sig 
narre.

Efter 3 spændende sæsoner (1969-71) flytter jeg med Preben Harris og ensemblet 
til Folketeatret, hvor vi åbner med den yderst folkelige komedie Ridderen uden frygt 
og dadler. Et stykke teater i teatret og en gammel ridderkomedie som Steen Albrect-
sen har moderniseret på det vildeste, og hvor jeg skal spille den store fysisk krævende 
rolle som “Ridderen”, nemlig diskenspringeren Ralph, som er i teatret med sin princi-
pal og frue, for at fejre deres bryllupsdag, men som ender oppe på scenen, hvor han 
boltrer sig i den ene tegneseriehelt efter den anden: Superman, James Bond, Tarzan 
og Rawhide Kid for at få skuespillertruppen til at fatte hvad det er publikum vil have. 
I hvert fald var der ikke et øje tørt, når jeg med Tarzans berømte skrig: “Jaaiiihæææ” 
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svingede mig ind på scenen via en lian, 
kun iført lændeklæde, fulgt af Folmer 
Rubæk og Preben Ravn forklædt som 
aber. Efter en rimelig succes på det 
gode gamle Folketeater, drog vi på 
turné med forestillingen, og spillede 
ind imellem på så håbløst små scener, 
at både jeg og de to gutter var ved at 
ende i orkestergraven. Men der var 
brug for pengene i den evigt slunkne 
kasse, så vi levede med de knubs vi fik. 
Også fordi det var så utrolig sjovt at 
spille.

Efter dette forsøg med en mere 
folkelig og populær genre, end Harris 
ensemblet var kendt for, gik vi tilbage 
til en mere samfundsrelevant dra-
matik. Selvfølgelig spillede vi Brecht. 
Laser og Pjalter f.eks. på store scene, 
mens studioscenen Hippodromen blev 
åbnet med en fin lille Brecht collage. 
Men ingen forestillinger trak så stort 
et publikum, som den dybt seriøse Her 
bor de gale, om de psykisk syges liv 
og problemer. 88 gange gik den over 
scenen for absolut fulde huse. Og det var vidunderligt tilfredsstillende at spille i dette 
fremragende stykke dramatik af svenske Kent Andersson.

Selvom jeg får spændende og absolut væsentlige roller, vokser min lyst til at in-
struere, og det lykkes mig at klemme et par iscenesættelser for turnerende teater 
og et par mere eksperimenterende forestillinger for Boldhus Teatret ind i mit ellers 
ret stramme program som skuespiller på Folketeatret. På Boldhus Teatret bliver det 
blandt andet til det vidunderlige lille surrealistiske spil Blubber, om det lille menneske 
Wilfred Blubber og hans forhold til gud. Stykket er faktisk kun en rigtig god synopsis, 
der som jeg ser det, beder om at instruktør og skuespillere bygger ud og skaber deres 
egen Blubber. Visse scener burde synges, oplevede jeg, så vi udbygger teksten med 
sange og jeg får lov og budget til at hyre Helle Ryslinge og to konservatorieelever til 
at skrive og spille musikken live på scenen. Det giver lige præcis det vi savnede. Fore-
stillingen bliver rost meget. “Et lille poetisk og scenisk mirakel” er der en anmelder der 
skriver. “Det må være Nattens gerninger”, står der et andet sted, “instruktøren har jo 
næsten ikke været af gulvet på Folketeatret”. Midt i dette vildt arbejdsomme dobbelt-
liv: Skuespiller i normal arbejdstid på Folketeatret, og instruktør på andre teatre, når 
jeg kunne finde tid til forsvarlige prøvemuligheder, bliver jeg da også klar over, at jeg 
snart må “vælge side”, og at det er instruktøren som vil sejre over skuespilleren.

Preben Harris er en chef, som er trofast overfor sit personale, og derfor forventer 
han at vi skuespillere er loyale, og at vi ikke uden videre forlader den trup, som han 
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har skabt og er tryg ved, så da jeg første gang luftede mine tanker om at gå freelance 
som instruktør, spillede han straks ud med et tilbud: “Du kan jo lave en forestilling her”. 
Og så slog han ud med armen mod en reol, der var fyldt med manuskripter, “Værsgo, 
du kan selv vælge”. Og lidt for sjov og i kådhed, greb jeg et manus med en ret så fest-
ligt lysende ryg, og sagde: “Jamen, så lad mig lave det her”?

Stykket hed Om syv piger, var svensk, skrevet under pseudonym og et virkelig godt 
stykke, der foregik på en institution for adfærdsvanskelige piger. Vi blev hurtigt enige 
om, at det nærmest var skrevet til Folketeatrets repertoirelinje, og besluttede, at det 
skulle op hurtigst muligt. Jeg kendte yngste generation af skuespillere ret godt, på 
grund af mit arbejde på teaterskolen som lærer og censor, så tre af pigerne: Merete 
Voldstedlund, Elisabeth Nørager og Lene Brøndum fik deres debut i Om syv piger. Men 
inden vi nåede frem til de egentlige prøver, blev jeg klar over, at vi måtte have hjælp 
til den nødvendige indsigt i dette miljø, med dets baggrund i narko, sprit, misrøgt, rå-
hed og incest. Både jeg og truppen af skuespillere var simpelthen for pæne, så jeg tog 
mine skuespillerinder med til en dansk institution, som lignede den stykket beskrev. 
Blot var der både piger og drenge. Her blev vi indsluset på hver sin afdeling, og i en 
uges tid boede og levede vi sammen med institutionens såkaldte adfærdsvanskelige 
unge. Eneste forskel på behandlingen af dem og os var, at vi havde nøgle til vores dør, 
det havde de ikke. Det blev noget af en øjenåbnende oplevelse. Ikke fordi de bare 
fortalte løs. Tværtimod, kan man næsten sige. “Skide lurer, som bare bruger os i dit 
teater”, som en af dem udtrykte sig. 

Institutionen lå ganske smukt, fem selvstændige afdelinger i hver sit hus spredt ud 
over et grønt område. I “mit hus” havde funktionærerne netop besluttet, at de unge 
skulle prøve at klare mere selv, så der kom ikke mere færdigretter fra centralkøkkenet 
men kun ingredienserne til dem, så de første par dage levede vi mest af havregryn 
med mælk og kaffe. Den tredje dag hed madholdet Charlotte og Mogens, og vi beslut-
tede, at vi ville overraske alle med en ordentlig middag. Mens vi står og glor på ingre-
dienserne til en svensk pølseret, siger Charlotte pludselig: “Da jeg var barn hjemme i 
Holte, fik vi altid salat til middagen” “Jamen, vi skal da have salat til pølserne”, sagde jeg, 
og fandt resterne af et ret træt spidskål i køleskabet, hvorpå vi begge kom til at grine. 
Og vi grinede fortsat under røvertogtet til de andre huse, hvorfra vi kunne supplere 
salaten med et bundt radiser, lidt mere kål, et par gulerødder, nogle løg og en citron. 
Det blev en skøn salat, som vi for øvrigt havde for os selv. “Tror I vi er kaniner”, som en 
af drengene sagde.

 Men i den lille time der gik, mens Charlotte og jeg hver for sig stod koncentreret 
om madlavningen, gav hun sig til at fortælle. Om et liv der begyndte i det bedre bor-
gerskab med travle, selvoptagne forældre, og endte på Halmtorvet – 16 år gammel 
– med den daglige kamp for at få penge til stoffer. Hendes historie skal ikke fortælles 
her, men den blev en væsentlig del af substansen i narkomanens historie i Folketea-
trets Om syv piger.

 Selvom vi ikke talte meget sammen de næste dage – de andre skulle jo ikke tro hun 
“mængede sig” – følte jeg, at Charlotte betragtede mig som en voksen, man kunne 
stole på og betro sig til, så på vores afrejsedag blev det lidt af et chok at møde hende. 
Der var smuglet stoffer ind på institutionen om natten, og da jeg endelig fandt hende 
for at tage afsked, var hun høj og skæv og uden det mindste tegn på genkendelse. 
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Om syv piger blev et stykke nødvendigt teater, både på Folketeatret og senere, da jeg 
satte den op for Jørgen Blaksted turneen, og begge gange var det et spændende ar-
bejde, både for skuespillerne og for mig, at komme helt ind til følsomheden og smer-
tepunkterne hos disse piger.

Jeg når endnu en iscenesættelse på Folketeatret, nemlig Franz Xaver Kroetz lille 
realistiske perle Til lykke på Hippodromen, med Lisbet Dahl og Dick Kaysø, før jeg slut-
ter mit engagement i Preben Harris ensemblet, med rollen som Ebbe i fodboldstykket 
Fremad af Leif Petersen. Ebbe, der som sidste mand i omklædningsrummet lukker 
og slukker efter veloverstået kamp. Det var en næsten symbolsk handling, men det 
var en skøn måde at slutte på: Stor succes på alle parametre, og til alle medvirkende, 
både i Om syv piger, Til lykke og i Fremad.

Jeg bliver instruktør på fuld tid
Og jeg har aldrig fortrudt at jeg valgte at leve videre i teatrets verden som instruktør, 
aldrig været i tvivl om, at jeg valgte rigtigt. Men jeg må nok i sandhedens interesse 
erkende, at en medvirkende årsag til at jeg kunne og turde tage skridtet, var det 
faktum, at flere teatre lokkede mig med yderst fristende tilbud. Da jeg således havde 
sagt farvel til mine 20 år som skuespiller, kunne jeg ikke lade være med, sådan lidt fi-
losofisk, at vende tankerne mod hin dag på Det kgl. Teater i 1955, hvor jeg troede min 
teaterkarriere sluttede, før den rigtig var kommet i gang ... 20 år var gået, og faktisk 
var de gået rigtig godt trods dette benspænd, og jeg stod nu ved en skillevej som en 
anden Peer Gynt, på vej ind i en instruktør metier, hvor jeg sådan set og uddannelses-
mæssigt var nøjagtig ligeså autodidakt, som jeg var dengang i 1955, hvor jeg fik spar-
ket ud af skolen på Kongens Nytorv. 

Min “ordrebog” bliver hurtigt fuld, og det er den faktisk de næste mange år – som-
metider næsten lidt for fuld – så det varer ikke længe, før jeg bliver klar over, at det 
også er muligt at sige “nej tak” til opgaver.

Jeg begynder med iscenesættelsen af et par gode, gedigne og realistiske skuespil: 
Farmen af David Storey på Det danske Teater, og Tll lykke, Gary af Allan Edwall på 
Aalborg Teater. Men derefter får jeg tilbud fra Det kgl. Teaters skuespilchef Carlo M. 
Pedersen, om at iscenesætte Mikis Theodorakis Mine sange skal leve. 

Det er en forestilling fuld af den skønneste poesi og musik, som står i en skærende 
kontrast til handlingen, der foregår blandt fangerne i militærjuntaens mest berygte-
de fængsel. Vi taler om det græske højreorienterede oberststyre, som tog magten i 
Grækenland ved et kup, og som ikke veg tilbage for anvendelsen af tortur i cellerne, 
fortrinsvis mod kommunister og “farlige” intellektuelle.

Stykket er mere en collage af billedrige digte, som ind imellem afbrydes af rå fæng-
selsscener, end det er et egentligt skuespil med indbyggede dramaturgiske regler. 
Og jeg blev hurtigt klar over, at hvis jeg skulle forløse dette stof, måtte jeg træffe det 
folk, der havde digtere, som kunne skrive poetiske ord som: “Cellen dufter som en eng 
af timian”. Jeg havde på det tidspunkt fået kontakt med Georges Marinos, herboen-
de græker, digter og musiker. Han satte mig i forbindelse med den helt nødvendige 
bouzouki spiller, hans gode ven og musikalske partner Guido Paevatalu, men hvad der 
næsten var vigtigere: De to var i den grad optaget af projektet, at de var parate til at 
lægge deres ferie i Grækenland, og guide os – Bodil, min personlige dramaturg, skulle 
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selvfølgelig med – så vi kunne indånde, fornemme, smage på og lytte til et så ægte 
græsk miljø, som det var muligt. Jeg glemmer aldrig Susannes og Oles ansigter, da jeg 
fortæller dem, at “vi lige smutter en uges tid til Athen for at lave research”. Kun én ting 
overgik deres skuffelse over at blive efterladt, det var deres henrykkelse, da vi beslut-
tede, at de selvfølgelig også skulle have oplevelsen af Athen og Grækenland.

Det blev virkelig en helt usædvanlig og unik kombination af ferie og research. Via 
Georges, der tilsyneladende kendte hver anden græker vi mødte, kom vi i forbindelse 
med mennesker, steder og miljøer, som i den grad pirrede min lyst til at komme hjem 
og gå i gang med arbejdet og prøverne på Mine sange skal leve. Desværre var Mikis 
Theodorakis i “langbortistan” da vi var i Athen, så jeg måtte nøjes med en beretning 
om hans ophold i juntaens fængsel fra en medfange. 

På ferieplanet var vores største oplevelse helt klart besøget på Akropolis i måne-
skin den første aften efter vores ankomst til Athen. Jeg husker hvordan vi alle lige 
så stille søgte et øjebliks ensomhed, mens vi oplevede disse mure med deres lys og 
skygge – “Demokratiets vugge stod her”, var det jeg selv tænkte. Og så mindedes jeg 
H.C. Andersens bekendelse da han mange år tidligere oplevede Akropolis i måneskin, 
ligesom vi: “Jeg græd”, skriver han.

Mine Sange skal leve kom op på Comediehusets lille scene, hvor publikum måtte 
sidde ligeså tæt som fangerne – altså skuespillerne – i deres celler. Jeg husker særligt 
en af de sidste prøver. Vi havde kæmpet i 6 uger med at få de indespærredes angst, 
gråd, skrig og fortvivlelse til at være forestillingens bærende element, og skuespiller-
ne oplevede virkelig gruen i fængslet voldsomt og ægte. De fyldte både følelser og 
skrig, mens jeg i stigende grad så og lyttede i nøgternhed. Hvad i alverden skete der? 
Jeg var så heldig, at den fine, gamle kapelmester John Frandsen kikkede med. Der var 
jo en operasanger med på scenen. Efter prøven kom han hen til mig, prikkede mig på 
skulderen og sagde: “Det kan blive en fantastisk forestilling mester, men du skal lære én 
ting: Hvis følelser eller lyd “slår mod loftet”, så står publikums medleven og fantasi af, og 
I har kæmpet forgæves”. Det var en lære, som jeg virkelig tog til mig. 

Forestillingen blev så stor en succes, at vi omgående blev engageret af DR. Det var 
aktuelt stof der hurtigst muligt skulle ud til seerne, så straks efter spilleperioden på 
Det kgl. Teater, flyttede vi ind i et TVstudie i Gyngemosen og indspillede en særlig TV-
udgave af forestillingen, og samme efterår blev Mine sange skal leve, som var født på 
en af landets allermindste scener, sendt ud til publikum over det ganske land.

Mine arbejdspladser i disse år er, hvor udfordringerne og opgaverne er, hvilket vil 
sige overalt i landet hvor der er en scene, og mit repertoire er en skønsom blanding af 
moderne drama, med eller uden musik og gode klassiske værker. Jeg laver stykker af 
Finn Methling, Sten Kaalø, Pam Gems, George Bernhard Shaw, Maxim Gorkij og Chri-
stian Dietrich Grabbe. Men straks efter premieren på Mine sange skal leve – og muligvis 
affødt af den succes den blev – får jeg tilbud fra Gladsaxe Teater om at iscenesætte en 
egentlig musical.

Det var det aldeles glimrende skuespil Billy Løgneren, nu som musical med titlen 
BILLY, der et års tid havde gået på Londons kæmpescene Drury Lane for fulde huse. 
Jeg havde fået blod på tanden med hensyn til musikteater, så jeg siger omgående 
“ja tak”, og kaster mig ud i en bearbejdelse og iscenesættelse, som skærer Londons 
gigantudgave med mere end et halvt hundrede musicalartister på rullende trapper, 



66

fortove og elevatorer – noget som Gladsaxe Teater hverken havde plads eller råd til – 
ned til en temmelig meget anderledes og mere legende version for 17 gode (karakter)
skuespillere. Det ene øjeblik er de i deres karakter i stykkets hovedhandling, og i det 
næste er de voksmannequiner i en poetisk regnvejrsdans i gummistøvler, eller de er 
den chorusline, der i et stepnummer slutter forestillingens 1. akt. Endnu engang havde 
jeg grund til at være stolt af Bodils kunnen og professionalisme. Præcis i karakterteg-
ningen af Billys mor, og ligeså suveræn når hun indgik i “korets” sang- og dansenum-
re. Under arbejdet med BILLY blev jeg klar over, hvor meget det pirrede mit instruktør-
jeg, at arbejde med en stor og kompliceret “ting” som den – også selvom der skulle 
trylles for at få enderne til at nå sammen, eller måske snarere derfor.

Efter en gæstevisit på “mit gamle teater”, Folketeatret, hvor jeg sætter Bernhard 
Shaws Fanden hytter sine op, får jeg tilbud fra Det kgl. Teater, om at iscenesætte 
megaforestillingen: Scherz, Satire, Ironie und tiefere bedeutung af Christian Diedrich 
Grabbe (Født 1801 død 1836 af tuberkulose og druk). Denne galskab af en romantisk 
komedie, havde Erik Knudsen total bearbejdet og indlagt sange i, og denne danske 
reviderede udgave hed nu slet og ret Fandens Komedie. 

Både prøve- og spilleforløbet på denne fandens komedie – som følger sin helt egen 
dramaturgi – bør have et par ord med på vejen, på grund af helt usædvanlige hændel-
ser: 

Det var en virkelig stor opgave, jeg havde sagt ja til. Den var teknisk krævende med 
mange sceneskift, der var 19 skuespillere og 4 artister på scenen, mens Bent Axen og 
4 jazzmusikere leverede musikken fra en orkestergrav skåret ud midt i scenegulvet. 
Her, disse mange år efter, kan jeg ikke lade være med at beundre Carlo M. Pedersen, 
skuespilchefen, for den tillid og det mod han viste, da han betroede mig iscenesættel-
sen af denne store og komplekse opgave, så tidligt i min karriere. 

Man arbejder aldrig ustraffet med forestillinger hvor fanden er involveret. Det var 
et udsagn jeg ofte havde hørt fra ældre skuespillere. Min udgave af Fandens Komedie 
begynder med, at den onde selv entrerer fra helvede på en søjle af ild, som samtidig 
får de fire artisters menneskelige pyramide til at eksplodere. Jo, jeg skal love for, at 
fanden var involveret, og jeg må indrømme, at jeg ikke hverken før eller siden har 
oplevet benspænd, som i Fandens Komedie. Det begyndte med, at Poul Reichhardt, 
som spillede den store rolle som skolemesteren, kom alvorligt til skade halvvejs inde i 
prøveforløbet, og blev erstattet af Bjørn Watt Boolsen, som klarede premieren, men 
efter syv forestillinger blev indlagt på psykiatrisk afdeling, hvorefter jeg – forestillin-
gens instruktør – overtog rollen. Men heller ikke det skete uden problemer, for på 
overtagelsesdagen fik Asbjørn Andersen, der spillede smeden, et ildebefindende midt 
i 1. akt og blev kørt på hospitalet, hvorpå skolemesteren, altså instruktøren, altså mig, 
brugte pausen til at give Bertel Lauring nødvendig instruktion, så han kunne hoppe 
ind i smedens sidste scene i 2. akt. “Tag endelig dit manus med,” formanede jeg. Det 
glemte han muligvis, i hvert fald glemte han replikkerne, så jeg – som han spillede 
sammen med – måtte træde til som sufflør. Sikken en aften og sikken en debut.  

Jeg kom til at spille rollen som fordrukken skolemester 37 gange. Det var på én 
gang sært og spændende, at gå ind i sin egen iscenesættelse. Men efter et par fore-
stillinger med nerverne udenpå tøjet befandt jeg mig som en fisk i vandet og glædede 
mig til hver eneste spilleaften. Jeg kan jo heller ikke have være helt ringe i rollen, for 
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jeg husker, at min broder fortalte, at damen i billetlugen havde sagt: “Og De kan glæde 
Dem, det er instruktøren selv, der spiller den ene hovedrolle”.

Allerede på Gladsaxe Teater under Preben Harris havde jeg en drøm om at iscene-
sætte Brechts I Storbyens Jungle. Teatret havde rummet til det, for i min optik, skulle 
det spilles i en stor boksering, med publikum på alle sider. Det blev aldrig til noget, og 
i øvrigt flyttede vi til Folketeatret, som kun havde kukkasse scene. Nu dukkede ideen 
op igen. Måske fordi jeg havde fået lyst til at bryde grænser, afprøve andre formater, 
komme tæt på publikum. I hvert fald skrev jeg til Århus Teaters chef Henrik Bering 
Liisberg og fortalte ham om min ide. Han var virkelig glad for min henvendelse, skrev 
han tilbage, og ville give ideen videre til dramaturgiatet, men når vi nu havde fået kon-
takt med hinanden, ville han godt bede mig om at læse det vedlagte stykke … Det var 
Sten Kaaløs: Komedie i Grænselandet, et rigtig dejligt stykke dramatik, som jeg elske-
de at arbejde med, både i opsætningen på Århus Teater, og senere da jeg satte den 
op, først på Det kgl. Teater og sidst på Aalborg Teater. Og sådan kan man pludselig 
“komme i stald”, ikke med det man ønskede sig, men med det chefen ønskede man 
skulle lave. Det blev til tre spændende iscenesættelser på Århus Teater, og endte med 
fast engagement som instruktør og dramaturg på Det kgl. Teater fra 1980, da Henrik 
Bering Liisberg overtog posten som teaterchef der.

Lidt lommefilosofi over valget af netop de historier, de temaer og de  
forestillinger der figurerer i denne beretning
Når man i sit lange liv som instruktør har lavet mere end 100 forestillinger, er det klart 
at det vil blive ret så trivielt og ikke særlig interessant, hvis de alle skal omtales og 
beskrives og behandles i denne beretning. I hver ny opgave, har jeg ganske vist in-
vesteret mig selv fuldt og helt, og jeg har oplevet, at det jeg arbejdede med “her og 
nu” altid forekom at være det vigtigste, vigtigere end det jeg havde bag mig, og det 
der ventede forude. Og selv om man helst vil tro, at det er guld man har i hænderne 
– hver gang – så vil det forslidte bagspejl stille og roligt fortælle, at der er forskel på 
kvalitet. Hvad er så grunden til, at nogen tekster, nogen prøveforløb, nogen forestil-
linger, helt naturligt dukker op i erindringen og nærmest beder om at komme ned på 
papiret? Ja, visse havde helt klart en genklang i mit eget liv, mens andre indeholdt den 
provokation, der gjorde at jeg kom videre og oplevede nye muligheder. Det kan også 
være noget så banalt som en skøn, skæv, eller festlig kemi på et hold, med nærmest 
anekdotiske situationer som viste sig interessante nok til at berettes, her, mange år 
efter. Endelig – og som det vigtigste – har jeg været i den lykkelige situation, at få lov 
til at arbejde med nogen af verdens bedste dramatiske tekster, klassiske såvel som 
moderne, og det har været en fryd, at genopleve de spændende og ofte vellykkede 
kampe med stoffet.

Efter Fandens Komedie på Det kgl. Teater, havde jeg f.eks. en meget lykkelig tid med 
opsætningen af Komedie i Grænselandet af Steen Kaalø på Århus Teater. Jeg husker 
især en prøve, hvor Ole Thestrups bramfri tjener Jacob havde problemer med at få 
Kaaløs ord ud af munden, og jeg kastede mig ud i et langt dybdepsykologisk forsvar 
for såvel ord som situation, hvilket alle på scenen tilsyneladende forstod og var enige 
i, i hvert fald nikkede de indforstået. Alle bortset fra Ole, som satte sig tungt grublen-
de på en stol … I dette ladede øjeblik kom jeg i tanke om, at dramatikeren var kom-



68

met på besøg, og sad et eller andet sted nede i mørket. “Steen” råbte jeg, “er du der”. 
“Jeg sidder her”, svarede han, og vinkede til mig fra bageste række. ,“Hvad siger du, 
Steen? Kan du godtage min udlægning af teksten”? Spurgte jeg så. “Ved du hvad” svare-
de han, “Det har jeg aldrig tænkt over, altså det du sagde til Ole, men det lyder fantastisk 
spændende.”

Min næste iscenesættelse skal nævnes i denne beretning, fordi det er et eksempel 
på en opgave, som jeg fortrød, jeg havde sagt ja til. Jeg skulle lave et Neil Simon lyst-
spil, og havde fuldstændig fejlbedømte stykkets dybde og kvalitet. Så efter tre ugers 
prøver, hvor skuespillerne og jeg havde gravet og gravet, i et fortvivlet forsøg på at 
finde de psykologiske dybder, som jeg fejlagtigt mente stoffet gemte, fandt vi et stort 
intet, så jeg sadlede om og iscenesatte det det var: Et overfladisk amerikansk lystspil. 
Sådan et kan i princippet være godt nok, og jeg har da et par stykker mere af den type 
på samvittigheden, men det er surt, når man først opdager hvad det er man har i hæn-
derne midt i processen.

Jeg var åbenbart ved at havne i en stime, for straks efter Neil Simon forestillingen 
skulle jeg til Aalborg og iscenesætte Pam Gems Fri os fra ærligheden (med venlig hilsen 
til Susanne Brøggers debutroman) Det fortrød jeg også, jeg havde sagt ja til, men af 
helt andre grunde. Det var nemlig et rigtig fint lille skuespil om kvinder og kvindesind, 
men jeg havde sagt ja til det efter en alt for hastig gennemlæsning, så da jeg nærlæste 
stykket, i forbindelse med de egentlige forberedelser til iscenesættelsen, og blev klar 
over hvor kvindeintimt det var, gik jeg nærmest i panik, og ringede til Aalborg Teaters 
chef, der på det tidspunkt hed Leon Feder, og fortalte ham om mine indvendinger 
mod overhovedet at lade en mand iscenesætte stykket, i hvert fald manglede jeg 
enhver forudsætning, og ville gerne løses fra opgaven.…. Leon tog min lettere hyste-
riske henvendelse med stor sindsro, og svarede at ikke alene han, men også de fire 
skuespillerinder glædede sig meget til samarbejdet. 

Den næste tid læste jeg alt hvad jeg kunne støve op af relevant kvindelitteratur, og 
troede selv jeg var blevet klogere. I hvert fald fandt jeg ud af hvor god litteratur f.eks. 
Fay Weldon og Maria Cardinale var, og så fik jeg for øvrigt et ganske interessant kend-
skab til, hvad der lå bag den danske rødstrømpebevægelse.

Da jeg mødte op til læseprøven, havde jeg et mindre bibliotek af kvindelitteratur 
med. Pigerne var dybt imponerede, men blev ret hurtig træt af mine mange nyerhver-
vede teorier, og de fik det først rigtig godt med deres roller, da vi “gik på gulvet”, 
som det hedder, og jeg slap alle mine nyvundne teorier og lod min intuition råde.

Dette forår 1978 er der flere bud over det ganske land på gode tekster om ligestil-
ling og kvindesag, ja, om kvinders liv i det hele taget. Så mens jeg er i Aalborg, prøver 
Bodil på en rolle i den norske dramatiker Bjørg Viks fine lille Spil om fem kvinder, som 
skal på turne. Jeg så aldrig hendes forestilling, ligesom hun ikke så min, men jeg glæ-
der mig over en anmeldelse i min hjembys avis: Holbæk Amts Venstreblad”, der som 
overskrift havde: “300 tryllebundet af spil om fem kvinder!”

Meget interessant føres disse tendenser videre i min tolkning af den gode gamle 
traver My Fair Lady, som for mig primært handler om en kvindes udvikling, fra at være 
mandens lydige marionet, til at blive et selvstændigt og ligeværdigt individ. Indtil nu 
havde der været den klausul på rettighederne til musicalen, at man trofast fulgte før-
steopførelsen: Samme mise-en-scene, samme scenografi, samme koreografi, samme 
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kostumer, 13 skuespillere, et kor på 20 og et orkester med 17 klassiske musikere. Men 
“Det danske Teater” havde – som det første i verden, så vidt jeg ved – fået rettighe-
derne uden alle disse bindinger, og jeg blev tilbudt den opgave, at skabe en helt ny 
“Lady”, en fjællebods udgave til rejsebrug, således at også mindre scener kunne få 
“Ladyen” på besøg. Vores trup bestod af 13 skuespillere, hvoraf de 3 også fungerede 
som kor, samt 4 rytmiske musikere (piano, bas, guitar og trommer) Og så supplerede 
jeg med suffløren og regissøren i de “store” gadescener. Det var vidunderligt at kun-
ne arbejde så tæt med kernehistorien, og med den nyudklækkede skuespiller Karen – 
Lise Mynster som Eliza, fik kvindens udvikling så overbevisende og flot et forløb, som 
man kunne ønske sig. Forestillingen blev en forrygende succes, som spillede både 
hverdage og helligdage hele efteråret 1978. I alt 120 gange. Og jeg kan stadig møde 
kollegaer og publikummere, som siger: “Men den der miniudgave af My Fair Lady, var 
nu altså noget helt særligt!”

Det blev den sidste teaterforestilling min elskede mor så. Min mor, som havde 
støttet mig fra jeg første gang åbenbarede min drøm om teatret. Mange års kampe 
mod den frygteligt smertefulde leddegigt, var ved at være slut, fordi ligeså mange års 
forsøg på at komme gigten til livs med medicinske kure, havde nedbrudt hendes stak-
kels krops indre organer, så de nu var ved at give op. Hun lå igen på Holbæk Sygehus, 
da “Ladyen” kom på besøg i byen. Men da den fine og kloge overlæge Skipper hørte, 
at hun sådan havde håbet at se forestillingen, var hans enkle svar: “Jamen selvfølgelig 
skal du da se, hvad din søn har lavet”, og så organiserede han sygetransport til teatret 
og tilbage igen. Jeg fik en helt særlig – både smuk og vemodig – oplevelse af forestil-
lingen den aften. 

Samme efterår, under et besøg hos mor og far, husker jeg mor spurgte, om jeg ikke 
godt ville køre hende en tur op i skoven. Så jeg trillede afsted med hende i kørestolen, 
op i min barndoms forbudte skov, som nu var blevet åbnet for offentligheden. Hun 
vidste præcis hvor vi skulle køre: Hen til den lille sø … videre langs et nøddehegn, til 
en lille lysning … og videre igen til nogle helt forunderligt krogede træer … Jeg for-
stod pludselig, at hun havde ønsket at se og opleve sin elskede skov for sidste gang. 
Hun tog afsked med den. Og bag kørestolen gik jeg og skubbede med tårerne løben-
de ned ad mine kinder. Mor døde juleaftensdag samme år.

På internordisk Wasa seminar
Sommeren 1978 skal det internordiske Wasa seminar afholdes på Odinteatret i Holste-
bro. Emnet er “Teatermusik – musikteater”. Det burde kunne blive både spændende 
og bevidsthedsudvidende. Hvor ofte har man ikke som iscenesætter været klar over, 
at kun ved musikkens hjælp – kun med musik som helt integreret del af helheden, 
kunne man få den tone, den farve, den virkning frem i scenen eller dramaet, som man 
søgte. Poul Borum og Ib Nørholm repræsenterede henholdsvis ord og toner, og jeg 
sagde ja til at repræsentere teatret i dette triumvirat, som skulle komme med oplæg 
og i det hele taget stå for styringen af den danske gruppe af skuespillere og sangere. 
Semirarets teoretiske del – som foregik om aftenen – bestod af orientering omkring 
de enkelte nordiske landes musikteater situation, med foredrag af både komponi-
ster og digtere, ligesom der blev vist eksperimenterende musikteater produceret 
af KOM-teatret fra Finland, Team Teatret fra Herning, Odin Teatret fra Holstebro og 
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Elsinore Players fra Århus. Mere eller mindre inspirerende, men alt sammen noget at 
blive klogere af.

 Den praktiske del af semiraret foregik om dagen, hvor de fem landes grupper på 
fem dage skulle finde en scenisk løsning, på et meget enkelt næsten naivt oplæg, som 
integrerede musik, tale, sang og bevægelse, og vise resultatet af deres arbejde på 
semirarets 6. og sidste dag. Der var afsat 6 timer hver dag til dette arbejde, og jeg skal 
love for, at de blev brugt, men ikke lige konstruktivt i alle lejre. Jeg kunne ane en spej-
ling af vort samfunds styrings- og samarbejdsproblemer, som var ganske tankevæk-
kende. I et enkelt lands gruppe begyndte straks et slagsmål om mål, mening, ideologi 
og metode, som fortsatte næsten til seminarets slutning. En anden gruppe splittes 
allerede første dag i to selvstændige halvdele. Den ene fortsætter sin ideologidiskus-
sion, snakker sig selv til døde, og opgiver fuldstændig dagen før seminarets slutning. 
Den anden halvdel snakker sig fri af samme diskussion, og oplever et produktivt 
samvær fra det øjeblik. I øvrigt undgår ingen af grupperne et par dages “meningsud-
veksling”, før arbejdet kommer i gang. Altså lige bortset fra vores danske, som allere-
de 1. dag vedtager det skitserede rammeforslag fra triumviratet: Poul, Ib og Mogens, 
selvom det vil medføre en vis styring fra samme triumvirats side. Hele gruppen. Både 
triumviratet, skuespillere og sangere beslutter yderligere og enstemmigt: 1: At forsø-
ge at holde igen på diskussionerne. 2: At forsøge at leve med hinandens særpræg.  
3: At forsøge at holde fast på de store linjer i projektet.

På semirarets 6. og sidste dag skulle alle grupper så vise, hvad de var nået frem til. 
Den diskussionsbelastede gruppe besluttede, at de ville nøjes med at beskrive deres 
totalt mislykkede og derfor kuldsejlede projekt. Det var en både tankevækkende og 
morsom redegørelse. I øvrigt spændte resultaterne fra virkelig eksperimenterende 
musikteater over nærmest revy til næsten opera, og det viste sig, at de mest traditio-
nelle resultater, også var de mest populære, selv i denne kreds. Det viste sig også, at 
den danske gruppes resultat var det mest bevidst eksperimenterende, og at denne 
gruppe – som nok var den mest styrede – som den eneste, havde integreret både 
sang, tale, musik og bevægelse og samtidig havde alle sine kunstnere i næsten uaf-
brudt aktivitet. Og hvad kom der så ud af dette storladent tænkte seminar? Der blev 
arbejdet så målbevidst og kuldsejlet så eftertrykkeligt, at det burde have affødt en 
grundig evaluering. Så her, 40 år efter, kan jeg stadig finde på at spørge mig selv: 
Hvad kom der ud af det hele? Skete der overhovedet noget væsentligt? Lærte vi no-
get? Fik vi noget ud af det? Og personlig kan jeg så svare, ja, jeg mødte Poul Borum og 
et stilfærdigt venskab opstod, som senere førte til langt mere interessante samarbej-
der. Vi kunne begge – Poul og jeg – få en voldsom trang til “en bid brød” hen omkring 
midnat, og fortsatte et par gange dagens diskussioner over en toast og en coca-cola 
på en nærliggende grillbar, hvor vi samtidig dyrkede en fælles interesse for at stude-
re mennesker. Men først og sidst var det berigende at diskutere alt muligt og ikke 
mindst kunst, med dette hyper begavede menneske. 

Inden vi forlod seminaret, tog Poul det løfte fra mig, at vi skulle skabe en opera 
sammen, så snart vi havde fundet det rigtige stof og den rigtige komponist. Han 
havde forestillet sig, at det skulle være Ib Nørholm, således at vi fortsatte samarbej-
det i trekløveret, men jeg tror vi begge kunne læse ud af Ibs reaktion, at den ide ikke 
var noget han tændte på. Hvad mig selv angår? Som jeg husker det, sagde jeg ikke så 
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meget. Jeg ville godt lige nå at tænke, men faktisk var jeg lettere rystet, for en ting er 
at arbejde med musikteater, men at skabe noget nyt?... Helt fra bunden? … Og så en 
opera … 

Det er lige før vi har for travlt med karrieren – begge to
De næste par år ser vi kun vores skønne børn i tilmålte pauser mellem opgaverne, 
men Ind imellem er vi så heldige, at være hjemme samtidig, og så såre vi har foden 
indenfor, er der dømt ro, harmoni og balance i familien, sådan husker jeg det i hvert 
fald. I perioden jeg skriver om, er Bodil på landsturneer to gange. Den sidste gang var 
med en yderst velspillet komedie om den svenske tændstik konges store pengecirkus, 
som et bizart billede på storkapitalens magt og metoder. Hun lyste særligt meget op, 
og ikke kun fordi hun var smuk og eneste kvinde, men fordi hun virkelig ramte stilen. I 
øvrigt var det en forestilling med en meget fin balance mellem latter og gys. 

Selv flakker jeg mellem øst og vest Danmark: Fra Århus Teater til Det kgl. Teater og 
tilbage igen. Derefter til København for at lave en forestilling for Harald Jørgensen 
turneen, og igen til Jylland, denne gang Aalborg, for endelig at slutte raptussen med 
forestillingen Strandingsgods på Teatret ved Sorte Hest, hvor vi til gengæld mødtes i 
arbejdet og kampen med stoffet, Bodil og jeg. Det var virkelig en hård nød at knække. 
Instruktøren – altså jeg – tog beslutninger, som var helt rigtige, men viste sig at være 
forkerte: F.eks. var de to skuespilleres arbejdsmetoder, energi og tilgang til stoffet så 
forskellige, at den lykkelige harmoni i arbejdsprocessen, som jeg altid prøvede at ska-
be, aldrig rigtig opstod: Bodil kunne sit stof, og var parat til at tage imod, mens Finn 
Nielsens åbenhed var blokeret af mangel på overblik, eller udtrykt på godt dansk: Han 
kunne ikke sin tekst godt nok til at kunne improvisere og lege med stoffet – ikke før 
premieren, og det er for sent. I øvrigt gik der “kage” i de absolut nødvendige lydind-
slag på premiereaftenen, fordi forestillingens tekniske afvikler kom til at sparke et stik 
ud, så strømmen blev afbrudt. Og, hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg, at den frem-
ragende scenograf Ves Harpers scenografi var for realistisk. Tja, sådan går det engang 
imellem: Stærke individualister kommer til at trække i hver sin retning, og instruktø-
ren ser sig fortvivlet om efter de værktøjer, der skal til for “rette skuden op”.

Af de øvrige seks forestillinger i denne “raptus”, kan jeg ikke lade være med at 
knytte lidt kommentarer til to: Den første er Finn Methlings skønne, varme, pæredan-
ske komedie Naboer, som jeg satte op på Det kgl. Teater. Et skuespil om tre par – tre 
generationer –anbragt i hver sit lille hus side om side tværs over scenen. Den ene af 
mine yndlingsscenografer, Nina Schiøttz, havde lavet et fortryllende stykke Danmark, 
og jeg kunne godt kaste mig ud i en lovprisning af hele processen omkring forestil-
lingens tilblivelse, men jeg vil koncentrere mig om Ebbe Rode: Om mit første møde 
med denne pragtfulde skuespiller, som også var et dejligt menneske. I stykkets første 
lange scene blev personerne introduceret ved fuldstændig dagligdags replikker, men 
således, at man via hurtige krydsklip husene imellem, ikke kun oplevede de enkel-
te dialoger, men den store fælles dialog, der som det fineste stykke kammermusik, 
fortalte en helt anden historie. Man skulle virkelig være “på mærkerne” for at byde 
ind, henholdsvis pausere, så de andre kunne komme til, og den overordnede mening 
komme frem … 
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En dag hvor de alle havde kæmpet bravt, ikke mindst Ebbe og Nelle (Karin Nellem-
ose) kommer dette nødråb så fra Ebbe: “Ved De hvad, Mogens Pedersen” – dengang 
var man principielt De’s – “Tror De ikke vi bliver nødt til at have tre sufflører? En til hvert 
hus?” Faktisk blev jeg aldrig klar over, om han virkelig mente det … Ebbe var i øvrigt 
ikke en man bare flyttede rundt med efter forgodtbefindende, og jeg var en instruk-
tør, som i allerhøjeste grad ønskede at fortælle historier via krop og rum, og ikke kun 
med ord. En dag efter en prøve siger han så: “Jeg vil godt tale med Dem om nogen 
arrangementer, jeg ikke kan lide. Hvorfor skal jeg f.eks. vandre rundt om Nelle, mens jeg 
overtaler hende? Hvorfor kan jeg ikke bare stå? Jeg kastede mig så ud i en beskrivelse af 
hans Emil, som et menneske, der aldrig gik lige til sagen, men … “Jeg har forstået”, af-
brød han mig, “Det lyder spændende. Den køber jeg. Men jeg har det endnu værre med, 
at den unge mand i nabohuset vipper mig bagud i gyngestolen, så jeg sidder fuldstændig 
hjælpeløs – der under festen” Dette “gyngestolsarrangement”, samt endnu et ret så 
subtilt arrangement, måtte jeg bruge hele min psykologiske sans for at redde, men 
så “købte han også dem”, og da prøven var forbi, kom han hen til mig: “Hør, skal vi to 
ikke drikke dus?” Og det gjorde vi så straks efter i “Det røde hav”, som kantinen kald-
tes. Ebbe indkøbte to af datidens små Guld Tuborg, og så gennemførte vi højtideligt 
“dus-ceremonien”, og var faktisk venner fra den dag.

Den anden forestilling fra denne periode, som skal have et par ord med på vejen, er 
Mit liv er mit eget på Aalborg Teater. Først og fremmest fordi det var en fandens god 
forestilling i en enkel næsten asketisk scenografi, med en nærmest genial Erik Weder-
søe i centrum som den næsten totalt lammede patient.

“Dagens bedste teater”. “Stort, muntert og gribende spil” “Erik Wedersøe genial i 
sengen som totalt lam!” som der stod i avisoverskrifterne.

Trods det seriøse emne om aktiv eller passiv dødshjælp, blev forestillingen så stor 
en publikumssucces, at selv den forlængede spilleperiode, ikke skaffede billetter nok. 
De sidste dage, hvor alt for længst var solgt, gik billet hajer og tilbød billetter til over-
pris til folk, der stod i kø efter uafhentede. Det har jeg godt nok aldrig oplevet hver-
ken før eller siden.

Jeg får et godt tilbud, som jeg må takke nej til
En formiddag midt i denne arbejdsraptus, sad jeg i mit studerekammer med udsigt 
over Ishøj Gaards frodige marker, og lavede forarbejdet til en iscenesættelse på Århus 
Teater af Jens Aarkrogs debutarbejde I Staunings slagskygge. Et yderst kompliceret 
skuespil med mange sceneskift og endnu flere medvirkende. Jeg hørte godt, at der 
blev banket på hoveddøren, men jeg tænkte og arbejdede netop så godt, så jeg lod 
banken være banken, indtil den blev så insisterende, at jeg opgav at ignorere den, løs-
rev mig fra Staunings slagskygge og sjoskede ned for at åbne døren … Udenfor stod 
to lærere fra Statens Teaterskole, de ville gerne ind og tale med mig om noget ret 
vigtigt, som de sagde. Jeg tror jeg fandt et par øller, vi kunne dele, men før vi nåede 
at sige skål, busede det ud af dem, at Berthe Quistgaard desværre ville holde op som 
rektor, og at de var taget herud for, på skolens og skolerådets vegne, at opfordre mig 
til at søge stillingen! Jeg blev selvfølgelig både rørt og glad over den tillid de viste mig. 
Faktisk havde jeg syslet med tanken nogle år tidligere, da jeg havde mere med skolen 
at gøre. Mine ideer gik på, at skabe større åbenhed mod livet udenfor. Jeg forestillede 
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mig f.eks., at skolen etablerede sin egen scene, således at et helt almindeligt publi-
kum kunne få adgang til skolens afgangsforestillinger f.eks., men også til interessante 
visninger og eksperimenter. Alligevel måtte jeg takke nej til deres opfordring. “Senere 
måske…”– husker jeg, at jeg svarede dem, men hvad kunne de bruge det til “… Ikke 
lige nu hvor jeg har sadlet om, og mit liv som instruktør så småt er ved er ved at tage 
form”. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg sagde nej tak, men adskillige år senere, da jeg 
stoppede som chef for Aalborg Teater, legede jeg igen med tanken om et job af den 
slags. Jeg følte, at jeg nu havde den fornødne erfaring, jeg kunne give videre til næste 
generation.
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Sjette Akt

Fem sæsoner på Det Kongelige Teater
1980 bliver Henrik Bering Liisberg chef for Det kgl. Teater, og jeg bliver engageret som 
fast instruktør og dramaturg – foreløbig for fem år. På det tidspunkt var Poul Borums 
drøm gået i opfyldelse. Den drøm han inviterede mig med i dengang på seminaret i 
Holstebro. Han og komponisten Yngve Jan Trede havde, med mig på sidelinjen, skabt 
en ny dansk opera: Danefæ eller Det nærige svin over Hieronymus Justesen Ranchs 
middelalderkomedie Karrig Nidding. Jeg husker meget tydeligt møderne den vinter 
i Pouls iskolde lejlighed ud til havnen, hvor vi sad med frakke, hue og vanter på og 
“bryggede” på vores projekt. Denne opera bliver nu min første opgave som fast in-
struktør på Det kgl. Teater.

Euforien over at vi havde gjort det sad stadig i os da vi sammen, Poul og jeg, drog 
op til Yngve for at høre “vores” libretto blive svejset sammen med musikken, som vi 
kun havde hørt sporadiske stumper af. Yngve sad bogstavelig talt parat ved sit sto-
re pragtfulde flygel da vi ankom. Han havde besluttet sig for, sagde han, at han ville 
synge det hele igennem for os, til eget klaverakkompagnement. “Imponerende”, kan 
jeg huske Poul sagde, hvorpå vi satte os forventningsfulde, mens Yngve slog an, og 
på sit forunderlige tysk-danske brød ud i sang … 15 nodesider og 10 minutter senere 
havde han ikke mere stemme tilbage, så jeg hørte faktisk ikke musikken, før prøverne 
begyndte, og efter at jeg for længst havde lavet en vild og ret fysisk begrundet mise 
-en-scene til mine sangere. Det er faktisk muligt at aflure nodebilledet dets hemmelig-
hed, uden i egentlig forstand at kunne “læse noder”.

Jeg havde aldrig arbejdet med operasangere før, så selvfølgelig var jeg spændt på, 
hvordan de ville tage imod såvel mig, som mine ideer, men det gik over al forventning, 
så det blev en herlig oplevelse, at formidle mine billeder og arrangementer til sanger-
ne, som til gengæld var stolte over, at jeg betragtede det som noget naturligt, at de 
kunne “spille komedie”. At de faktisk lykkedes med det, kunne man i den grad læse ud 
af anmeldelserne. Ikke som skuespillere, men som sangere, der havde lyst til at forene 
musik med dramatik. “Den morsomste danske opera siden Maskerade” – Var der en an-
melder der skrev, så det skal nok passe, men den var ikke bare morsom, den var både 
samfundsrelevant og politisk underfundig, og så var historien båret af en musik med 
de samme fine kvaliteter. Om jeg begriber, hvorfor ingen af de små alternative opera-
kompagnier har haft lyst til at prøve kræfter med Yngve Trede og Poul Borums værk. 

En yderst vigtig person har jeg glemt: Tamás Vetö, som stod for den musikalske ind-
studering. Vi kom til at arbejde sammen om flere musikforestillinger, og vi glædede os 
altid til samarbejdet, men kom aldrig igennem nogen af dem, uden at temperamenter-
ne havde slået gnister. Første gang var under en afsluttende prøve på “Danefæ”, hvor 
sangere og orkester skulle arbejdes sammen. Vi var netop kommet igennem en passa-
ge, hvor de i den grad havde glemt at lytte til hinanden, så jeg stoppede processen og 
sagde: “Det her må vi have igen, Tamás”, hvortil har svarede: “Nej, vi skal videre”, og jeg 
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replicerede: “Jamen, Tamás for fanden” … Herefter fulgte et ret så temperamentsfuldt 
replikskifte, mens sangere og musikere diskret vendte ryggen til. Det sluttede med, at 
Tamás løftede sin dirigentstok, idet han sagde: “Kan du se den pind? Den lægger jeg nu 
på stativ, ja? Og der sker ikke noget, før jeg igen løfter den pind! Forstår du?”

Han gjorde, som han sagde … og fortsatte så hvor vi var kommet til, mens jeg rev 
mig i håret, og brændte inde med al yderligere argumentation, og sangerne gestisk og 
ikke uden smil sagde: “Sådan er Tamás … men han er ellers god nok.” På premiereafte-
nen skete der noget, som ingen havde oplevet før. Da alle de mere officielle hyldest-
taler var overstået, slår Tamás på sit glas, rejser sig og siger: “Jeg skal ikke holde tale, 
jeg skal bare sige noget,” hvorpå han næsten inkvisitorisk peger på mig og fortsætter: 
“Den mand kan jeg li`, han har temperament!” Det blev en skøn premiereaften.

Da jeg skrev kontrakten med Henrik Bering Liisberg og Det Kgl. Teater, blev det af-
talt, at jeg efter opsætningen af “Det nærige svin” skulle gentage succesen fra Århus 
Teater, og sætte en kongelig udgave af Sten Kaaløs Komedie i Grænselandet op, hvor 
de to pragtroller, som henholdsvis Holger Drachmann og Hermann Bang, var som 
skrevet til Ebbe Rode og Erik Mørk. Efter debuten i operaens verden, var det både 
skønt og trygt, som nyansat fast instruktør på det fine gamle teater, at skulle genop-
sætte et skuespil, som jeg i den grad var fortrolig med, og var lykkedes med. Og så 
glædede jeg mig i al stilhed, til endnu et samarbejde med min nyerhvervede ven i kun-
sten: Ebbe Rode. Det havde været både en berigende oplevelse og en fest, at sætte 
forestillingen op på Århus Teater, og det blev ikke mindre berigende og festligt på Det 
kgl. Teater. Samtidig opdagede jeg, at det var så rig en tekst, at den åbenbarede sig 
som ny for mig, i og med at jeg stod med et nyt ensemble med nye muligheder.

Jeg har svært ved at sætte ord på den på en gang fine og forunderlige oplevelse 
det var, at samarbejde med Erik Mørk om skabelsen af den homoseksuelle forfatter 
Herman Bang, men jeg vil forsøge, for med mellemrum vender mine tanker tilbage til 
prøverne med Erik, som var noget af det mest fortrolige, jeg har oplevet. Erik havde 
endnu ikke erkendt sin egen homoseksualitet overfor omverdenen, og gennemspille-
de dag efter dag, rollen som heteroseksuel skuespiller, der via sin kunst og med hjælp 
fra sin instruktør, forsøger at trænge ind i denne anderledes og ukendte verden. Jeg 
kan stadig se hans næsten pigelige begejstring for mit indre blik, når jeg med psyko-
logiens og fantasiens hjælp havde blotlagt en af Bangs “særheder”, og jeg kan høre 
hans “nemlig” med tydeligt tryk på sidste stavelse. Dag efter dag kom jeg med oplæg 
til nye sider af Bang, som Erik tog imod, som var det åbenbaringer, skønt jeg kunne 
have ham mistænkt for, at vide langt mere om “særheden” end jeg. Og så husker jeg 
den dag, hvor han med glød og begejstring i blikket, sagde: “Jeg har tænkt over det du 
sagde, om at han givet var meget forfængelig, og så fik jeg den ide, at han måske skulle 
gå med korset? Hvad siger du? Se her, jeg har fundet et virkelig lækkert lille sort korset på 
skræddersalen, som jeg kunne hægte omkring mig i scene” …. Hvordan al den fortrolig-
hed og venskabelighed endte, kan jeg næppe undgå at berette nogle sider om … 

Jeg bliver “reserveinstruktør”…. og får en gave
Operaen havde i denne, min første sæson på Kgs. Nytorv, planlagt at sætte Tage 
Danielsson og Lars-Johan Werles animalske opera-fabel Animalen op med Sam Bese-
kow som instruktør. Men da foråret og prøvetiden nærmede sig, bad han om at blive 
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løst: “Jeg har ikke mere de kræfter, der skal til så stor en opgave. Kan Mogens ikke lave 
den?” Og sådan blev det. Jeg har glemt alt om, hvad jeg efter planen skulle have lavet, 
men jeg husker Henriks lokkende kommentar: “Så kan du også få udbygget dit gode 
samarbejde med operaen og sangerne.” Det var nu ikke nødvendigt med lokketoner, 
jeg syntes simpelthen det var et fabelagtigt værk, og et fabelagtig vigtigt værk, med 
dets dybe engagement for fred i verden, så jeg sagde ikke alene “ja”, jeg sagde “ja, 
tak!” Og til intet mindre, end en forestilling der involverede samtlige fire kunstarter på 
teatret: Operaen, balletten, skuespillet og kapellet… Og da jeg mødte til den første 
læse-orienterings-synge igennem prøve i den grønne prøvesal fik jeg da også et min-
dre men stilfærdigt chok. Jeg kom lige fra et dramaturgiat møde, og gik ind ad døren 
til prøvesalen bogstavelig talt på slaget 12, hvorpå en lydelig summen af mere end 80 
kunstnere og teknikere m.fl. forstummede som ved et trylleslag. Jeg ved ikke, om jeg 
ligefrem tabte underkæben ved synet af den tætpakkede prøvesal, hvor alles øjne 
var rettet mod mig. Jeg husker heller ikke hvad jeg sagde, kun at jeg fik anvist, og fik 
mig bakset op på en høj dirigentstol ved siden af Peter Ernst Lassen, forestillingens 
kapelmester, som sad på en magen til. Men ordet var mit, det var tydeligt. Og sådan 
begyndte iscenesættelsen af denne operafabel, som jeg yndede at kalde for musical 
for operasangere, og jeg må indrømme, at jeg virkelig havde fået min sag for. To hold 
solister skulle gøres klar, det havde jeg aldrig prøvet før, men sådan var vilkårene. En 
så dyr produktion måtte aldrig være nødt til at aflyse, og sangernes stemmer skulle 
plejes med pauser. Under alle omstændigheder var der i lange perioder både dag- og 
aftenprøver for mit vedkommende, altså med et hold solister om dagen og et andet 
hold om aftenen, så ind imellem kunne jeg godt føle mig lidt slidt. Heldigvis var alle så 
vildt optaget af både stykket, stilen og min arbejdsmetode, at jeg glemte alt om træt-
hed, når jeg var i gang. Det blev en forrygende premiere, hvor aviser fra både Dan-
mark og Sverige kappedes om at skamrose forestillingen. Modsat Tage Danielssons 
egen svenske original, havde vi åbenbart fået en mere sammenhængende historie ud 
af værket. Jeg tilser altid mine iscenesættelser ret flittigt, så både jeg og spillerne kan 
være sikre på, at forestillingen er lige så frisk og levende, som den var ved premieren. 
Når jeg kikkede indenfor til Animalen, var der et ganske bestemt øjeblik, der hver gang 
gjorde næsten ligeså meget indtryk på mig, som på publikum: Hele første akt foregår 
i Tibet til dyrenes fredskonference, mens anden akt foregår i menneskenes verden, 
og jeg glemmer aldrig det sug, den lyd, der som et: “det er løgn” fyldte teaterrummet, 
idet tæppet gik op og åbenbarede, at hele kapellet nu sad på scenen og spillede op 
til Wienerkongressen, mens først danserne, så koret og endelig solisterne hvirvlede 
dansende ind på scenen, fulgt af dyrenes undrende repræsentanter.

Men nu hvor jeg er færdig med at mindes det positive omkring produktionen, vil 
jeg lige dryppe lidt malurt i glædens bæger: Som sagt var der to hold solister, altså to 
solister på hver rolle og jeg glemmer aldrig aftenprøven med dem, der nu var blevet 
hold B, efter at vi samme eftermiddag havde bekendtgjort, hvem der var på det hold 
A, der skulle synge og spille til premieren. En lille gruppe af mandlige sangere fra hold 
B, med Ove Verner Hansen i spidsen, var blevet så opbragte, skuffede, sure, vrede og 
fortørnede på “den skide instruktør som troede han havde forstand på opera”, at de 
havde brugt pausen imellem klokken 16 og 19 på at drikke trøstbajere i Det røde hav. 
Men prøven måtte jo gennemføres, selv om atmosfæren var aldrig så u-inspirerende, 
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og selv om Ove Verner og hans kumpaner havde aldrig så svært ved at læse de noder, 
som de længe havde sunget uden hjælp fra nodebladet. Pigerne, der var til prøve, 
ville selvfølgelig også gerne have været på premiereholdet, men accepterede spillets 
regler. Værst havde Annemarie Møller det, som delte rolle med Edith Guillaume. Som 
operachefens datter, følte hun åbenbart et særligt ansvar, og bebrejdede kammera-
terne deres opførsel og undskyldte den overfor mig, hvorpå hun brød grædende sam-
men. Og jeg selv, tja, jeg gjorde hvad jeg kunne, for at opføre mig som jeg plejede, og 
trøstede så i øvrigt den grædende sopran.

Bortset fra disse dråber af malurt, kan jeg vist godt tillade mig at mene, at min 
tilbagevenden til teatret på Kongens Nytorv foregik med maner. I min første sæson, 
blev både “Det nærige svin”, Komedie i Grænselandet og Animalen lykkelige succeser. 
Og som om det ikke var nok, fik Erik Mørk teaterpokalen for rollen som Herman Bang, 
mens jeg selv blev “Årets instruktør” og fik overrakt teaterkatten.

Men jeg var jo også tilknyttet teatret som dramaturg
Jeg må erkende, at mit arbejde i dramaturgiatet aldrig rigtig blev til så meget. Sagt 
på en anden måde: Jeg var involveret i så mange projekter som instruktør, at det ikke 
blev til meget mere end lidt pligtlæsning af mulige repertoireemner. Det var ellers 
gode og inspirerende møder i en kreativ atmosfære. Et enkelt dramaturgiatmøde 
husker jeg af gode grunde særlig godt: Vi var kommet igennem bunken af mere eller 
mindre egnede værker, og kom så til det sidste, nemlig Susanne Ostens og Margareta 
Garbes Jøsses piger befrielsen er nær, som ti år tidligere havde gået sin sejrsgang på 
de skandinaviske scener, og som jeg syntes, vi måske var lidt for sent ude med, mens 
teaterchefen og skuespilchefen Lone Bastholm gik varmt ind for, at vi skulle spille 
det – og på den mindre scene. Jeg havde lige netop nået at læse stykket, som handler 
om kvinders situation og drøm om frigørelse og ligestilling, i et spil, der tidsmæssigt 
spænder over en menneskealder, og som både arbejder i de store sociale linjer og be-
skæftiger sig med kvindens mere intime sider, hvorfor det, skrevet af kvinder som det 
var, også altid var blevet iscenesat af kvinder. Da jeg har hørt lidt på deres diskussion 
om, hvem man skulle tilbyde opgaven, og hvordan man evt. kunne stramme og be-
skære teksten, så det passede til en mindre scene, hører jeg pludselig mig selv bryde 
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ind med et: “Det er nok muligt, der skal strammes hist og her, men jeg ser sådan på det, 
at hvis det stykke overhovedet skal op igen, så skal det være på stor scene med orkester 
på scenen. Og så kan jeg ikke lade være med at forestille mig, at det hele begynder ude 
foran teatret, hvor skuespillerinderne deler flyers ud til publikum om kvindesagen og det 
kvindesagsmøde de skal ind til, og som forestillingen jo faktisk begynder med. Jeg mener 
bare, hvis “Jøsses piger befrielsen er nær” skal have mening i dag, så skal det ikke op på 
en intimscene for kulturelle feinschmeckere, men på den store scene hvor det pæne bor-
gerskab kommer. De kan muligvis stadig forarges over intimsnak om månedlige blødnin-
ger og kvinders rettigheder … jo, lige én ting til: Jeg synes der skal skrives en ny slutning, 
som fører handlingen frem til i dag … Ja, det er altså bare min mening”… Der var blevet 
sært stille, så jeg kikkede mig lidt diskret omkring, og mødte tre nikkende, storsmilen-
de ansigter, og teaterchefens kommentar: “Jamen så fandt vi da instruktøren, og jeg 
kan fornemme, at dramaturgiatet går helhjertet ind for din tolkning” … “Nej, hov stop 
lige” – afbrød jeg ham – “det har altid været kvinder der iscenesatte Jøsses Piger” …. 
Hvorpå han med et stort grin sagde: “Nu er det mig der siger: hov stop lige. For du har 
jo lige siddet og iscenesat stykket, og jeg er helt sikker på, alle i dramaturgiatet går fuldt 
og helt ind for din yderst overbevisende tolkning.”

Jeg kom til at elske den produktion: Med 13 af Danmarks skønneste skuespillerin-
der på rollelisten overfor fire mænd, var det en ren svir at gå på arbejde, og så gjorde 
det jo ikke interessen mindre, at Bodil fik en helt personlig succes som Musse, hvis 
rolle kulminerer efter mandens død, da hun med backinggruppe, bestående af Astrid 
Villaume, Elin Reimer, Ilse Rande og Susanne Lundberg, synger og danser, reverenter 
talt på sin mands kiste, af henrykkelse over endelig at være blevet en fri kvinde. Den 
showstopper efterlod ikke et øje tørt i salen. For Bodil var det en pragtfuld start på 
engagementet på Det kgl. Teater. Og for os alle og Det kgl. Teater, blev forestillingen 
lidt af en historisk begivenhed: Det var nemlig første gang Det kgl. Teaters kunstnere 
havde tænkt på at invitere det tekniske personale med til den private del af premie-
refesten. Men det gjorde pigerne fra “Jøsses” altså. Ok, forestillingens fire mandlige 
skuespillere samt instruktør, scenograf og kapelmester, var helt med på idéen, men 
det var pigerne, der som noget helt naturligt, fostrede idéen. Det blev et brag af en 
fest, som blev holdt i Søren Steens store lejlighed i Ryesgade, og hvis der var nogen, 
der i særlig grad mindedes aftenens begivenhed næste dag, så var det forestillingens 
teknikere. Jeg vil vove at på påstå, at vi skrev historie den aften.

”Hamlet”!
Allerede da jeg skrev under på min femårige kontrakt, fortalte Henrik Beering Liis-
bjerg, teaterchefen, at han drømte om at vi skulle have Hamlet op inden for de næste 
to, tre sæsoner, og at det skulle være flagskibet, som fortalte hvad Det kongelige Tea-
ter kunne og stod for her og nu. Han håbede jeg havde lyst til opgaven, og forestillede 
sig, at jeg og produktionsholdet både fik et rummeligt budget og god tid til planlæg-
ningen. 

Men så sker der pludselig – ikke ganske uventet – ting i den omgivende teater-
verden, som vælter de skønne og ideelle planer. Shakespeare havde ikke været på 
plakaten på danske teatre i flere sæsoner, men pludselig spøgte han rundt omkring i 
dramaturgiaterne, så vi tog en frisk beslutning, og flyttede vores Hamlet til starten af 
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førstkommende sæson! Sådan! Pludselig skulle alt til at gå stærkt, men jeg opdagede, 
at bevidstheden om den nye situation med deadline lige om hjørnet, fødte en eufori 
og et overskud i beslutningsprocessen som bekom mig godt. Jeg valgte ret hurtigt 
Johannes Sløks moderne og mundrette oversættelse, og besluttede næsten ligeså 
hurtigt, at det generøst store hold statister, som teatret havde betænkt mig med, 
skulle konverteres til en mindre trup af artister. 

Da de to beslutninger var taget, var beslutningen om en ren, stram, nutidig men 
også teatralsk Hamlet faktisk også taget. Nogle hævdede, at den var forud for sin 
tid. Hvis det var tilfældet, fulgte publikum i hvert fald ganske godt med, for der var 
stuvende fuldt hus hver aften. 

Jeg havde valgt Sløks oversættelse, fordi den havde en friskhed og nutidighed 
over sig, som passede godt til min tolkning. Han var et par steder betænkeligt tæt på 
næsten frække formuleringer, og lige netop de steder, kunne jeg tænke mig, fik lov 
til at “smitte af” på visse andre steder, jeg havde kik på. Så jeg ringede til ham, og 
fortalte hvad vi havde gang i. Når man som Sløk har oversat og fået udgivet en buket 
Shakespeare værker, fordi man elsker Shakespeare, er man selvfølgelig glad. Men når 
man så en skønne dag, bliver ringet op og får at vide, at den vægtigste i hans buket: 
Hamlet, skal op på Det kgl. Teater, så bliver man fuldstændig stille i flere sekunder. 
Det var i hvert fald hvad Sløk blev, den dag jeg ringede. “Jeg kunne godt tænke mig, 
at vi mødtes og kikkede teksten igennem sammen”, sagde jeg så. “Jeg har både nogen 
strygninger og nogle ændringsforslag, jeg godt vil vise dig”… Bo, som han blev kaldt 
blandt venner, var straks fyr og flamme, og det endte med, at vi tog til Århus, Bodil og 
jeg, hun til sin familie, som ikke så alt for meget til hende, og jeg til skønne daglange 
møder med Sløk, hvor vi gennemtyggede hans oversættelse med det resultat, at han 
“købte” alle mine forslag, samtidig med at jeg sugede til mig af teologen og idéhisto-
rikerens enorme viden. De dage blev jeg meget klogere på hele baggrunden for Sha-
kespeares værk.

Og selve prøveforløbet?... Processen? … Jeg vil ikke påstå, at det kun var nemt. Min 
Hamlet skulle være ung og fuld af liv, fremtid og muligheder, en vidende person man 
umiddelbart fik tillid til og sympati for. Som Ofelia udtrykker det: “Den alle håbede på.” 
Så for mig var der ingen tvivl: Han hed Søren Spanning, og han og jeg begyndte vores 
tekstlæsning og samarbejde flere uger før den egentlige prøvestart. Men der var nok 
tre andre i truppen, der følte at jeg ligeså godt kunne have valgt dem. Den ene, Ole 
Ernst, standsede mig en dag jeg gik ned ad Vesterbrogade, idet han med hvinende 
bremser holdt ind ved fortovet, rullede vinduet ned og råbte: “Hvorfor skal jeg ikke 
spille Hamlet?” “Fordi du er for gammel, Ole”, røg det ud af mig, hvorpå han trådte 
pedalen i bund og forsvandt. Han blev for øvrigt en fuldstændig fremragende kong 
Claudius i forestillingen.

 Ud over Ole, som nok aldrig rigtig tilgav mig, at han ikke fik rollen, så var der en 
eller anden uudtalt skepsis hos “de gamle” over mit koncept, min stil, min tydelige 
rækken ud mod nutiden. Jeg tænker især på Ghita Nørby og Erik Mørk, som nok hav-
de følt sig bedre tilpas i en mere klassisk tolkning. Heldigvis var jeg ikke særlig op-
mærksom på skepsissen dengang. Min scenograf, Lars Juhl, og jeg trak lige fra starten 
i den grad på samme og fælles hammel, ligesom Fuzzys musik og elektronik støttede 
det enkle, klare og nutidige i produktionen.
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Billedet af Fortinbras store og krigeriske hærs march igennem landet, vist som leven-
de silhuet mod bagvæggen, gestaltet af fem artister med en kanon, bekræftede mere 
end noget andet forestillingens enkelthed og stil. Så mens billede efter billede lang-
somt og sikkert fik liv og vitalitet, og så ud som dem jeg havde forestillet mig, var jeg 
åbenbart i stand til at lukke øjne og øren for negativ påvirkning. Det er først nu, disse 
mange år efter, at jeg i det forbandede bagspejl aner, hvad der kunne være sket med 
dette prestigeprojekt, hvis de negative kræfter havde fået taletid.

Efter premieren havde teatret inviteret alle ansatte til fest. Ikke fordi Hamlet-premi-
eren skulle fejres særligt, men fordi det var sæsonens første premiere. Den første jeg 
mødte, da jeg kom op i festlokalet, var teatrets pressechef Bent Frandsen, der sagde: 
“Tillykke! Hold kæft for en forestilling! Hvor har du fundet det stykke?” Det var en så 
uforbeholden kompliment, at det var lige før jeg rødmede. Men derefter besluttede 
vi i ensemblet sammen med chefen, at vi skulle feste og ikke tænke på morgenda-
gens evtuelle ros eller ris, så det var forbudt at forsøge at læse anmeldelser. Dengang 
udkom morgenaviserne meget ofte med anmeldelser af teater i timerne efter midnat. 
Men så, da festen så småt skulle til at ebbe ud, havde en eller anden utålmodig sjæl 
alligevel været inde i kiosken på Rådhuspladsen efter alle tilgængelige aviser, og i 
løbet af ingen tid bredte “de illegale nyheder” sig, og fik temperaturen til at stige. “Så 
er sæsonen skudt i gang”, som en råbte. Og festen toppede endnu engang, mens flere 
aviser kom i omløb. Jeg husker ikke hvordan og hvornår festen sluttede, og heller ikke 
hvordan vi kom til Ishøj. De formidable overskrifter kunne jeg heller ikke huske, men 
jeg blev både stille og ydmyg, da jeg fandt dem frem til denne levnedsbeskrivelse.: 
”En helt ny Hamlet” – “Den prægtigste HAMLET i årtier” – “Brændende aktuel Hamlet” 
– “En Hamlet med verdensformat” – “Sluk for Dallas og gå til Hamlet”– “Vor hverdags 
Hamlet”.

Og så husker jeg, hvad Søren Spanning fortalte om sit møde med en punkrocker, da 
de begge er på vej over Kongens Nytorv. “Hej Hamlet!” Siger rockeren, idet han giver 
Søren et klask på skulderen, “Det var skidegodt i aftes!” Måske var det vores allermest 
interessante anmeldelse.

Kort tid efter fik jeg ridderkorset. Om det var på grund af Hamlet, ved jeg egentlig 
ikke, men det var den vi talte om, dronningen og jeg, da jeg senere var i audiens.

Holberg er måske i virkeligheden slet ikke noget for mig?
Der var sandelig ikke samme virak omkring mine to Holberg iscenesættelser: Don 
Ranudo og Erasmus Montanus. Don Ranudo var ikke nogen ønskeopgave, først og 
fremmest fordi jeg ikke synes det er noget særligt vellykket stykke. Det er i hvert fald 
hundesvært at give det en tolkning, så et nutidigt menneske kan nikke genkendende 
til problematikken. Men det var Ebbe Rodes 50-års jubilæumsforestilling, så det lå 
ligesom i kortene, at jeg skulle sætte i scene. Bortset fra denne mere smigrende be-
grundelse, så var jeg på kontrakt som fast instruktør, og skulle derfor i princippet tage 
imod de opgaver teatret bad mig løse. Det blev da også på mange måder en herlig og 
navnlig interessant prøvetid med de to skønne krukker Ebbe Rode og Karin Nellemo-
se i et relativt statisk centrum som Don Ranudo og Donna Olympia, og de virile tjene-
stefolk Karen-Lise Mynster og Søren Spanning i nærmest demonstrativt meningsløs 
aktivitet rundt om parret.
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 Ebbe havde en evne til at samle al opmærksomhed omkring sig, når han som den 
absolut sidste trådte ind i prøvesalen, og med livstrætheden malet i alle træk signale-
rede: “Hvordan i alverden skal jeg komme igennem de næste timer?” Mens Karin Nel-
lemose på det smukkeste sekunderede ham, under gensidig ransagning af deres øje-
blikkelige sundhedstilstand. Når jeg så, efter lidt supplerende “patientpleje”, havde 
fået prøven i gang, gik der jo sjældent mere end to minutter, før Ebbe – og Nelle med 
for den sags skyld – boltrede sig opfindsomt og vitalt kreativt i deres roller. Og de 
kunne jo kunsten, de to, så det var en fornøjelse, at se dem trylle med stof og figurer. 

Netop som alt begyndte at samle sig, blev Nelle syg, og vi begyndte at lede efter en 
værdig makker til Ebbe. Valget faldt på Marguerite Viby, og jeg glædede mig til at se 
et nyt, friskt og frejdigt bud på rollen, men i stedet fik jeg et lidt forsigtigt, men abso-
lut morsomt bud. Marguerite var på én gang stolt over og trykket af, endelig at skulle 
stå på Det Kgl. Teaters scene. Og så sammen med Ebbe Rode. Det blev en ganske 
udmærket forestilling, men heller ikke mere.

Man kan faktisk sige det samme om Erasmus Montanus, der kunne være blevet 
et virkelig forfriskende bud og en stilfærdig fornyelse af Holberg traditionen, både 
tolkningsmæssigt og scenografisk. Jeg har Christian Tom-Petersens på en gang smuk-
ke og fantasifulde scenografiskitse hængende, så jeg jævnligt kan blive mindet om 
de skønne hensigter og de forspildte muligheder, der kom ud af det. For mit Eras-
mus Montanus concept, som ved læseprøven blev tiljublet og klappet af, endte som 
en forestilling, der satte sig mellem to stole. Og – mener jeg – udelukkende fordi en 
enkelt, men stærk skuespiller i en betydningsfuld rolle, nemlig Peer Degn, kun ville 
det han selv ville, som var nogenlunde identisk med det man altid havde gjort, mens 
jeg lige så stædigt ville den fornyelse, jeg havde lagt frem ved læseprøven. At de unge 
spillere – med Søren Pilmark og Søren Spanning i front som Erasmus og bror Jacob – 
gik fuldt og helt ind for mine intentioner hjalp kun lidt, når den gamle garde måske i 
virkelighed følte sig mere hjemme i Aksel Strøbyes overleverede Holberg stil.

Ja, ham var det, der spillede Peer Degn, og alt for meget kom til at handle om ham. 
Kostbar prøvetid blev spildt på enerverende kontroverser og håbløse forsøg på at over-
bevise ham om min idés bærekraft, og når han så “tålmodigt ventende” havde hørt på 
min idé, mit bud og min argumentation, gjorde han konsekvent det stik modsatte. Sådan 
kan man selvfølgelig ikke skabe kunst, og slet ikke i den mest kollektive kunstart.

Det var pinefuldt at tilse forestillingen, men det var nødvendigt, for ikke alene fulg-
te Strøbye sin egen stil, han kunne finde på at udbygge den. Og sådan en tilsynsaften 
fik jeg et mindre chok, over den måde, han havde ændret spillet på overfor Pilmarks 
Erasmus. Efter forestillingen gik jeg op i foyerområdet for at tale med ham, rødglø-
dende og ret fortvivlet af både raseri og afmagt. Det første syn jeg møder i foyeren, er 
Pilmark, der har grebet Strøby i kraven, mens han skriger ham ind i ansigtet: “Hvis du 
gør det én gang til, Aksel, slår jeg dig fan’me ihjel.” Det er den eneste gang i mit lange 
liv i teatrets tjeneste, jeg har oplevet så rædselsfuldt et samarbejde, og så pinefuldt 
et prøve- og spilleforløb. Jeg kan stadig fortvivle over, at jeg ikke var dygtig nok, klog 
nok til at finde en løsning på denne tåbelige og barnagtige konflikt. Det var rigtig 
synd, især for Holberg.

Ellers, når jeg tænker tilbage på mine fem sæsoner på Det kgl. Teater, må jeg med 
taknemmelighed konstatere, at jeg blev rigtig godt forkælet. Jeg fik lov til at eksperi-
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mentere, jeg fik lov at lave musikteater, jeg fik betroet klassiske perler som Hamlet og 
Hvem er bange for Virginia Woolf, og jeg kunne i en periode glæde mig over at disse to 
forestillinger, og Animalen faktisk tegnede Det kgl. Teaters repertoire på Ny Scene.

Samtidig havde jeg tre – hvad skal jeg kalde dem – “hængepartier”: Ernst Bruun 
Olsens Teenagerlove på Det danske Teater, Tom Kempinskis Duet for én på Aveny, og 
Benny Andersens Kolde Fødder på Hippodromen, som jeg havde lavet aftaler om, før 
jeg skrev kontrakt med Det kgl. Teater, og dem fik jeg generøst orlov til at iscenesæt-
te. Jo, jeg må sige, at jeg virkelig blev forkælet.

Sådan kan man også få en appelsin i sin turban
Faktisk var der endnu en Holberg forestilling der spøgte i dramaturgiatet, nemlig Jep-
pe på Bjerget. Henrik Beering Liisberg, vores chef, havde en drøm om at overtale Frits 
Helmuth til at spille titelrollen, skønt Frits fra starten havde svaret, at det nok ikke 
lige var nogen ønskerolle. Men Henrik opgav ikke, før Frits fortalte ham, at han aldrig 
nogensinde ville sige ja til en rolle, som Osvald, hans far, havde spillet, og slet ikke 
Jeppe, som Osvald i den grad havde brilleret i, og nærmest havde gjort til noget fol-
kekært. Derefter har Henrik åbenbart sagt sådan noget som: “Så ender det vel med, at 
jeg aldrig får dig lokket ind på Det kgl. Teater”. Hvortil Frits har svaret sådan noget som: 
“Nu ved jeg jo ikke, hvordan du har det med Albees “Hvem er bange for Virginia Woolf”, 
men George er faktisk en af mine ønskeroller. Og med Ghita som Martha og Mogens som 
instruktør … .” 

Jeg glemmer aldrig Henriks begejstring, da han kom stormende ind på et dramatur-
giatmøde med ordene: “Så er den hjemme! Vi spiller “Hvem er bange for Virginia Woolf” 
til foråret i næste sæson, med Frits og Ghita som George og Martha, mens du Mogens 
tager dig af instruktionen”. Men navnlig glemmer jeg ikke hans kortvarige skuffelse, da 
jeg uden synderlig begejstring svarede: “Hvem er bange for Virginia Woolf?” Jamen det 
må jeg jo så se at få læst.” Henrik så på mig, med skuffelsen tegnet i hvert eneste træk: 
“Du lyder ikke særlig begejstret? Det må jo simpelthen være en ønskeopgave for lige net-
op dig” Hvortil jeg kun kunne svare: “Jamen det er det da sikkert også, men jeg har altså 
hverken læst stykket, eller set den berømte filmudgave … .” 

Selvfølgelig havde han ret: Det var en ønskeopgave for mig, og efter ret kort forbe-
redelsestid kastede jeg mig ud i opgaven, som efter sigende blev den til dato morsom-
ste udgav af stykket. Min største udfordring var i virkeligheden, at “få enderne til at 
nå sammen” i de to hovedrolleindehaveres vidt forskellige arbejdsmetoder: Frits, som 
var lykkelig for at få hver eneste, jeg vil næsten kalde det koreografisk detalje: “Gå 
helt tæt på Martha her”, eller: “Slå et slag omkring hende her”, eller: “Sæt dig og lad 
som om du er døv” … Han lyttede, noterede, tegnede og beskrev. Og at få Ghitas: “Et 
kongerige for dine tanker, resten finder jeg selv ud af” til at gå “i hak” med Frits og 
hans “koreografi”, var en daglig både spændende og enerverende opgave, der vare-
de næsten til slutningen af prøveforløbet, hvor Ghita pludselig bad om flere og flere 
præcise arrangementsdetaljer. Alt i alt endte vi vel næsten i den symbiose, jeg havde 
drømt om.
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Teaterprisen “Jeppe” bliver indstiftet.
Efter sæsonen 1983-84, bliver Teaterprisen “Jeppe” uddelt for første gang. Selv er jeg 
nomineret som bedste instruktør for både Hamlet og Duet for én. Jeg får nu ikke pri-
sen, det gør til gengæld to af mine hovedroller: Kirsten Olesen for Duet for én og Frits 
Helmuth for George i Hvem er bange for Virginia Woolf.

Men som det allerbedste fik Bodil en “Jeppe” for sit suveræne spil i Lars Noréns 
Natten ler, som gik på Det kgl. Teaters intimscene instrueret af Carsten Brandt. Og vi 
har begge lige siden kunnet glæde os over den meget smukke statuette i rødler som 
fulgte med prisen: Osvald Helmuth som Jeppe skabt af den fine teatertegner Erik 
Werner. Og så havde vi for resten en skøn og kunstnerisk givende tur til London med 
alt betalt, som var den mere prosaiske men kærkomne del af belønningen.

Et godt og kært samarbejde genoptages
Mens jeg således havde koncentreret mig om skuespillet, havde Poul Borum lige så 
stille barslet med endnu en ide til en opera. Han havde forelsket sig i Goldonis italien-
ske komedie Mirandolina fra 1753 og han var meget optaget af, at vi alle tre snarest 
muligt fandt tid og overskud til at sætte os sammen, og diskutere ideen, formen og 
mulighederne for en opførelse, så han og Yngve Trede kunne komme i gang med at 
skrive henholdsvis komponere librettoen og musikken. 

Da vi atter mødtes i Pouls lejlighed – denne gang uden frakke, hue og vanter – va-
rede det ikke længe, før kommentarer og idéer lige så stille fandt hinanden. Man 
mærkede at vi havde prøvet det før, og var trygge ved hinanden, så vi blev ret hurtigt 
enige om, at den gamle komedie skulle opdateres og foregå på et badepensionat 
omkring 1920 – blandt andet fordi badedragter til mænd var ret morsomme i tyver-
ne – og det var var med et samstemmende “Vi gør det – en gang til”, vi gav hinanden 
håndslag og gik hver til sit.

Det blev en fin lille kammeropera, og en på alle måder fræk, festlig og morsom 
opdatering af historien, med en meddigtende, legende og spændstig musik. Jeg kun-
ne ikke lade være med at få mindelser om Stravinsky, da jeg første gang hørte den. 
Og med et sangerhold bestående af: Edith Guillaume, Leif Roar, Stig Fogh Andersen, 
Jørgen Klint og Guido Paevatalu, og i en helt vidunderlig scenografi af Steffen Aarfing, 
kunne det simpelthen ikke gå andet end godt. Ydermere havde vi – som noget helt 
nyt – fået lov til at leje os ind på Hofteatrets scene, der var som skabt til forestillingen.

Prøverne gik også som en leg, alle boltrede sig mere eller mindre i dette endnu 
aldrig afprøvede materiale, og Tamás Vetö og jeg var kommet fri af samarbejdets bør-
nesygdomme, og udfordrede dagligt hinanden på det herligste. 

Jeg tror vi begge fra begyndelsen, var klar over, at Leif Roars styrke lå i hans store 
Wagner repertoire, og ikke i annekteringen af den nyere musik og dens synkoper, 
men at han nok – med slid og møje – skulle komme ovenpå stoffet. Men to uger før 
premieren, hvor alt og alle ellers var klar og glædede sig til at få publikum i salen, fik vi 
en sygemelding fra Leifs læge, som gik ud på, at en “hesteallergi” affødt af dunsterne 
fra de kongelige stalde under Hofteatret, havde givet ham åndedrætsproblemer…

Det var både til at le og græde over. Vi valgte det første, og inden alt blev pakket 
sammen og opmagasineret “til bedre tider”, fik Hofteatrets direktør og det tekniske 
personale os overtalt til at spille operaen igennem med mig som stand in for Leif, 
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således at forstå, at Tamás sang hans parti nede fra orkestergraven, mens jeg spille-
de, brummede og mimede det. Alle der havde hørt om aftalen og eksperimentet, var 
strømmet til for at kikke på, og fik sig efter sigende et godt grin og en helt speciel 
oplevelse. Som Hofteatrets direktør sagde: “Hvis den færdige forestilling bliver ligeså 
morsom, er succesen hjemme.”

Aalborg teater søger ny chef
På Aalborg Teater havde Daniel Bohr smidt tøjlerne fra sig så at sige i utide. Det vil 
sige, at teatrets kommende chef ville få unormalt kort tid til planlægningen af sin før-
ste sæson.

Jeg vil ikke sige, at jeg ligefrem havde gået og ventet på et ledigt teater, men i mit 
stille sind, havde jeg leget med tanken om at få mulighed for at iscenesætte et helt 
teater og ikke kun en enkelt forestilling i andres repertoire. Samtidig havde jeg en 
lidt fjollet fornemmelse af, at lige netop Aalborg Teater havde ventet på, at jeg skulle 
komme og “tage over”. Da mine instruktørkollegaer ydermere kom med en kraftig 
opfordring til mig om at søge stillingen, ja, så søgte jeg, men ikke uden at have konsul-
teret min chef Henrik Bering Liisberg. Det var nemlig helt nødvendigt, at han forstod 
den pressede situation jeg ville befinde mig i, med den ultra korte planlægningsmæs-
sige tidshorisont.

Jeg havde endnu to produktioner i den kongelige ordrebog, nemlig Godnat Mor på 
Comediehuset og operaerne Cavalleria Rusticana og Bajadser som skulle op i Tivolis 
koncertsal, da Gamle Scene var under ombygning, og Henrik lovede generøst at løse 
mig fra “Cavalleria Rusticana”, såfremt jeg fik jobbet som teaterchef.

Så jeg søger Aalborg Teater – for anden gang – og bliver inviteret til samtale. Jeg 
rejser derop og mødes med teatrets bestyrelse, og denne gang får jeg nærmest det 
indtryk, at man havde valgt mig på forhånd, på renomméet, så at sige, så nu begyndte 
den vel nok mest forrygende og komprimerede periode i mit teaterliv. Der var nemlig 
absolut intet planlagt for den kommende sæson, så jeg skulle på rekordtid konsolidere 
skuespilensemblet og – sammen med et yderst beskedent dramaturgiat – planlægge 
repertoiret for sæson 1985/86. Et arbejde, der krævede jævnlig personlig kontakt med 
teatret og dets administrative personale, primært forretningsføreren Kurt Christen-
sen og bestyrelsesformanden Jørgen Sidenius, hvilket igen gjorde mig til en meget 
flittig pendler hos SAS.

Gudskelov var det hele så spændende, og fremtiden så forjættende, at travlheden 
aldrig slog over i stress. Og gudskelov gik prøverne på de to sidste forestillinger på Det 
kgl. Teater som en leg. Så efter et vidunderligt dyk ned i intimteatrets muligheder på 
Comediehuset, hvor jeg havde sat Marsha Normans fine lille skuespil: Godnat Mor op 
med Elin Reimer og Karen-Lise Mynster i de to roller som mor og datter, sluttede mit 
“gæstespil” på Det kgl. Teater med iscenesættelsen af Leoncavallos opera Bajadser.

Faktisk var jeg ret glad for, at jeg kun blev løst fra den ene halvdel af dobbeltfore-
stillingen. For jeg havde hovedet fuldt af idéer til Leoncavallos realistiske opera. Først 
og fremmest en idé om, at bruge koret mere meningsfuldt end jeg oplevede det i ope-
ra efter opera. Jeg flyttede handlingen frem til 1930’erne, med den gryende fascisme 
som baggrund, og lod gøglertruppen ankomme motoriseret. Og bønderne i landsby-
en, gjorde jeg til borgere i en by, så det blev muligt at individualisere dem. Jeg op-
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fandt beskæftigelse eller markant identitet til hvert eneste medlem af Det kgl. Teaters 
store kor, så det blev en levende by fuld af levende mennesker, som gøglertruppen 
kommer til med deres “show”. Opgaven var noget af en udfordring til mig selv som 
instruktør, men den lykkedes. Én ting var nemlig det dramaturgisk meningsfulde ved 
dette valg, noget ganske andet det liv og den energi, som strømmede fra hver enkelt 
i koret. De følte sig simpelthen respekteret og brugt meningsfuldt, fordi de ikke bare 
skulle være baggrund for solisternes gøren og laden, men havde fået et ansvar som 
“publikum” til denne tragiske historie.

I øvrigt var det et fremragende hold solister – men når jeg tænker tilbage på pro-
cessen, er det altid Astrid Riisgaard og det frygteligt korte venskab og samarbejde 
med hende, der først toner frem. Jeg havde et par år før undervist hende på ope-
raakademiet, hvor vi arbejdede med Madame Butterfly, med hende som Cho-Cho-San, 
og jeg blev hurtigt klar over, at jeg stod overfor en ung sangerinde med en sopran i 
verdensformat, som kun interesserede sig for musikken, lyden, tonerne, mens hendes 
sceniske tilstedevær, indskrænkede sig til sådan noget som tre stereotype sangerat-
tituder. Efter en god “indgangsbøn”, hvor jeg fortalte hende om de dramatiske mu-
ligheder, gav vi os til at arbejde med dramaet, skuespillet, kroppen, idet vi forsøgte at 
finde ind til det menneske, hun skulle fremstille. “Der er aldrig nogen, der har sagt de 
ting til mig før, men jeg kan godt fornemme at det er rigtigt, det er bare svært for mig” 
sagde hun en dag efter en prøve.

Nu mødtes vi så igen i arbejdet med Bajadser, hvor hun skulle dele rollen som Ned-
da med Tove Hyldgaard, hvilket var en god disposition. Astrid havde fået cancer, og vi 
måtte regne med, at hun skulle “omkring Rigshospitalet” under prøverne, men hun 
ville gennemføre, og kom til så mange prøver hun kunne klare imellem indlæggelser-
ne. Her i skyggen af denne frygtelige sygdom, var det lige som om alt det vi havde ar-
bejdet med faldt på plads. Hun gjorde sig ikke længere umage for at ligne Nedda, hun 
var Nedda, med hendes forelskelse, angst og skyld. Det var mageløst, og vi var alle 
enige om, at Astrid skulle have premiereaftenen. Men dagen før premieren, blev hun 
igen indlagt. Jeg tror hun kom til at spille tre gange, før hendes stakkels udpinte krop 
gav op. Erindringsbillederne fra hendes bisættelse i den stopfyldte Helligåndskirke 
er uforglemmelige: Hendes præstefar fra Thy, som forrettede ceremonien – hendes 
mand og to små børn, der sad så underligt alene ved kisten – stilheden omkring or-
dene og endelig bruset, da vi alle, ikke mindst den kongelige operas mange stemmer, 
sang hende ud af denne verden.

Jeg stopper som fast instruktør på Det kgl. Teater
Med Bajadser som sidste forestilling, slutter fem gode, kreative, spændende og vir-
kelig udviklende år på Det kgl. Teater. Jeg begyndte med en opera, og jeg sluttede 
med en opera, noget jeg aldrig før havde beskæftiget mig med. Selvom det er en 
erindring forbundet med en vis vemod, kan jeg ikke lade være med at mindes en af de 
allersidste prøver på Bajadser, hvor jeg står overfor en lille flok pragtfulde sangere: Ib 
Hansen, Peter Lindroos, Tove Hyldgaard, Poul Elming, Stig Fogh Andersen … var der 
flere?... alle med skuffelsen malet i deres ansigter: “Rejser du til Aalborg? Nu havde vi 
lige glædet os til, at vi skulle lave en masse opera sammen, og så rejser du til Aalborg!” 
Som Ib Hansen udtrykte det på kollegaernes vegne.
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Det var et af de øjeblikke, hvor jeg ikke kunne lade være med at tænke: Hvad i alver-
den er det, du har kastet dig ud i, Mogens?

Jeg ville selvfølgelig ikke drømme om at tage en så alvorlig beslutning, som det 
er, at “rive teltpælene op og flytte til en anden landsdel”, uden at have gennemdis-
kuteret konsekvenserne med Bodil. Men selvom vi begge forlod gode faste jobs og 
spændende opgaver, var det en satsning, vi var enige om: Jeg fik opfyldt min drøm 
om at iscenesætte et helt teater, og jeg var tryg ved at have Bodil ved min side i den 
satsning, samtidig med at hun som skuespiller i den grad ville styrke ensemblet.

Bodils sidste sæson på Det Kgl. Teater var ikke kedelig
Det sidste år på Det kgl. Teater havde givet hende ganske særlige og anderledes og 
udfordrende opgaver. Jeg tænker ikke mindst på Trafford Tanzi. En forestilling, som 
teatret havde flyttet til Saltlageret, for at kunne skabe de rigtige forhold og den 
rigtige stemning i og omkring kamparenaen midt i rummet, hvor de ti omgange fri-
brydning skulle afvikles. Skuespillerholdet, som havde det næsten ligeså sjovt som 
publikum, trods skrammer og blå mærker, bestod foruden Bodil af Karen-Lise Myns-
ter, Søren Steen, Poul Hyttel, Birthe Neumann og Asger Reher med Bent Axen ved det 
opretstående og Ole Thestrup som pauseklovn i kjole af guldlame. Det var simpelthen 
en fuldstændig forrygende forestilling: En familie- og kærlighedshistorie, fortalt gen-
nem fribrydning med indlagte sange og de nødvendige spillescener, mens publikum 
levede, åndede og hujede som til en sportskamp. Det var helt forståeligt, at Bodil og 
Birthe “flygtede” til Solkysten i teatrets vinterferie, for at blive bagt igennem af solen, 
og samle kræfter til de sidste fire uger i ringen. 

Bodil når at være med i endnu en af Det kgl. Teaters anderledes satsninger: Mod 
strømmen, en samfundskritisk hverdagsberetning af komedieleverandøren over alle 
på det tidspunkt, Alan Ayckbourn. En forestilling hvis handling udspilledes i og om-
kring en motorbåd i den vandfyldte Cirkusbygning.

I forsommeren 1985 forlader vi så hovedstaden, for – for anden gang – at blive en 
del af det nordjyske teaterliv. Vi søger og finder en lejelejlighed i Aalborg, og overla-
der Bodils elskede bondehus til “forvalterparret”: Vores søn og svigerdatter Ole og 
Jeanie, og beder dem passe godt på det, til vi igen vender hjem. Hov, der er vist en løs 
ende her, der skal knyttes: 

En aften nogle måneder før, stod hun der pludselig: Jeanie. Bodil spillede – jeg 
husker ikke hvad – på Det Kgl. Teater, så jeg var alene hjemme da Ole præsenterer 
hende. Jeg var klar over, at det var noget seriøst, for det var første gang Ole havde 
haft en pige med hjemme, men man giver sig jo ikke til at krydsforhøre et nydeligt 
ungt kvindeligt væsen, selv om man er nysgerrig og har en intuitiv fornemmelse af, 
at hun ender som en del af familien, jeg gør i hvert fald ikke, så efter lidt hyggesnak 
om vind og vejr, gav vi os til at se De syv samurajer, som netop den aften blev sendt på 
TV, indtil Bodil kom fra teatret … Jeg må erkende, at jeg ikke husker hvordan aftenen 
sluttede, men jeg tror fuldt og fast på, at det var den første af utallige skønne samvær 
vi har haft med vores søn og svigerdatter lige siden dengang.

Men hvordan finde en erstatning for Bodils barndomsdrøm: Bondehuset?
Faktisk fik vi ret hurtigt et yderst favorabelt tilbud om en ganske skøn lejlighed i Arbej-
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dernes Landsbanks bygning på Brotorvet i Nørre Sundby. Skøn, fordi den lå lige ud til 
Limfjorden ved broen til Aalborg, med udsigt over både fjorden og byen, så selvfølge-
lig slog vi til. Og det selvom den hidtidige lejer åbenbart havde fået lov til at godkende 
os, hvilket indebar at vi måtte købe diverse effekter, som for eksempel gulvtæpper 
og gardiner, og betale hvad det havde kostet at fjerne en væg i en af stuerne. Rent 
pamperi. Sådan noget, som jeg indtil da havde haft en naiv tyrkertro på, ikke fandt 
sted i Danmark. Men den tidligere lejer og forretningsfører, i et yderst velrenommeret 
andelsforetagende, fik sine penge, og vi fik et herligt udgangspunkt for vores arbej-
de de næste ni år. Men selv om vi rev de grimme, nussede væg-til-væg tæpper op og 
høvlede gulvene af, og rev de tunge gardiner ned, og rejste den manglende væg, som 
nærmest skreg på at blive genetableret, og altså samtidig måtte af med “penge under 
bordet”, så var lejen så fornuftig, at vi alt i alt kom til at bo rimelig billigt i vores ni 
arbejdsomme år i Aalborg.
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Syvende Akt

Vi begynder vores anden periode på Aalborg Teater, og får 9 skønne år
Den 1. august 1985 klokken 12,00 er det første gang jeg som chef mødes med samtli-
ge ansatte på teatret: Skuespillere, teknikere og administration, faste så vel som løst 
ansatte. Jeg tror vi var 88 forventningsfulde, teatergale mennesker – foruden “ver-
denspressen” – da vi i det skønneste sommervejr mødtes i teatrets gård til åbningen 
af sæson 1985-86 og samtidig tog hul på en ny æra: Mine ni sæsoner som chef for 
Aalborg Teater, en tid jeg senere har kaldt “de lykkeligste år i min lange karriere”. Jeg 
havde set hen til denne dag, havde glædet mig til den, men da jeg pludselig stod der, 
og om lidt skulle holde min første og måske vigtigste tale til mit tydeligvis forvent-
ningsfulde personale, havde jeg ikke så få sommerfugle i maven.

Jeg havde personligt været tæt på ledelses- og beslutningsprocessen på Det kgl. 
Teater, og var derfor jævnt hen blevet orienteret – både i detaljer og mere overordnet 
– om repertoire o.s.v. Men jeg havde savnet en mere bred orientering, altså at alle i 
det store hus blev orienteret. Mere åbenhed, med andre ord.

Så det var i højeste grad åbenhed min tale handlede om. Min åbenhed gennem 
orientering og “den åbne dørs ledelsesstil” og personalets åbenhed omkring mulige 
nye skikke og tanker, hvoraf den vigtigste var, at vi alle – hver på sin post – skulle 
tage ansvar. Jeg har – og havde allerede dengang – en filosofi om, at når mennesket 
får betroet ansvar, næsten til grænsen af sin ydeevne, så er det lykkeligst. Jeg havde 
også nogle tanker og filosofier om samarbejdets kunst, om at have respekt for hinan-
den, og om at vi skulle have hjertet med i alt hvad vi lavede. Kun på den måde kunne 
vi skabe den teaterkunst, som både vi og publikum drømte om. Kun på den måde 
kunne vi skabe “… landets bedste teater” som jeg temmelig kry havde proklameret. 
Et udsagn som vi alle blev mindet om, både på løbesedler og på forsiden af den lokale 
Stiftstidende. Til slut, efter at vi alle havde skålet, og før vi, opladte og forventnings-
fulde, forlod åbningsseancen for at gå til prøvelokaler, værksteder og kontorer, fyre-
de jeg sidste del af min filosofiske peptalk af: “Lad os udfordre hinanden, lad os stille 
krav til hinanden, lad os sågar tage et godt skænderi, hvis det skulle blive nødvendigt, 
men lad os frem for alt aldrig miste evnen til at grine sammen. Teater er så alvorlig en 
beskæftigelse, at det er nødvendigt, at man har det sjovt sammen, mens man laver 
det. Rigtig god sæson!”.

Vi, skuespillere og instruktører, gik så til hver sit prøvelokale. Den unge debuteren-
de instruktør Kim Bjarke skulle arbejde med Marathondansen til Lille Scene, mens jeg 
selv stod for iscenesættelsen af sæsonens åbningsforestilling Figaros Bryllup af Beau-
marchais på Store Scene.

Jeg mindes prøverne på denne vidunderlige klassiker, som en fuldstændig fortryl-
lende tid, hvor der fra dag et var den arbejdsglæde og lyst til at eksperimentere, som 
man ofte kun kan drømme om, og det skønt skuespillerteamet i den grad var sam-
menstukket af gamle faste, nye faste og hele tre gæsteskuespillere.
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Selv de bedste hensigter kan løbes over ende
Jeg havde lovet mig selv, at de næste år stod der Aalborg Teater på kalenderen, og 
kun Aalborg Teater. At jeg ikke ville lade mig lokke af nogen af de favorable tilbud 
udefra, som jeg faktisk fik. Alligevel måtte jeg begynde læseprøven på Figaros Bryllup 
med at fortælle holdet, at de første fire dage måtte vi slutte prøven klokken 15,30, så 
jeg med taxa kunne komme til lufthavnen for at flyve til Kastrup, og via endnu en taxa 
nå til Kronborg i Helsingør til de afsluttende prøver på Hamlet!

Nogen måneder før var jeg blevet kontaktet af Niels-Jørgen Kaiser, formanden 
for Wonderful Copenhagen komitéen, der stod bag fejringen af Kronborgs 400-års 
fødselsdag, som bad mig om at genopsætte min og Det kgl. Teaters to år gamle 
Hamlet. Der havde ikke været spillet Hamlet på Kronborg siden myndighederne af 
sikkerhedsårsager havde forbudt, at man spillede i den indre slotsgård. Nu skulle 
traditionen genoptages, men med spil udenfor, så slottet fungerede som en pragtfuld 
baggrundskulisse, og således, at publikumsopbygningen havde ryggen mod Øresund. 
Der var kalkuleret med et internationalt gæstespil, men efter en research ude i den 
store teaterverden der endte hos Royal Shakespeare Company, valgte man i stedet at 
satse på min og Det kgl. Teaters udgave fra sæson 1982-83. Jeg husker, at jeg straks 
svarede, at det måtte de desværre glemme alt om, for jeg havde hænderne fulde i 
forbindelse med mit nye job på Aalborg Teater. Jeg husker også, at jeg straks efter 
blev ringet op af min Hamlet, Søren Spanning, som sagde de forløsende ord: “Jamen 
Mogens, hvad tænker du på? Hvornår tror du vi to igen får mulighed for at spille “Ham-
let” på Kronborg?” Og det lykkedes jo altså at finde de nødvendige prøveuger midt i 
travlhed omkring planlægning og åbning af Aalborg Teater, således at forestillingen 
kunne leve op til sit ry. Og alt gik faktisk op i en højere enhed, da vi den 4. august 1985 
havde premiere på Kronborgudgaven af Hamlet: Forestillingen, vejret, publikums 
begejstring, alt. Det var en stor, glad og betagende oplevelse, at se udover de mange 
fyldte bænkerækker på den gigantisk store tilskueropbygning. Ligesom det var beta-
gende at opleve forestillingen med Kronborg Slot som silhuet i baggrunden.

Tilbage i Aalborg arbejdede vi inspireret videre på Figaros Bryllup, men før vi nåede 
frem til premieren, måtte jeg igennem endnu en afbrydelse og et par aftenture til Kø-
benhavn, for at pudse operaen Mirandolina af.

Efter flere udsættelser på grund af sygdom – som begyndte med Leif Roars “heste-
allergi” – blev det endelig muligt, at samle holdet og gøre det klar til den med længsel 
ventede verdenspremiere. Så fem dage før Figaros premiere fik vi lykkeligt overstå-
et Mirandolina’s. Og forestillingen holdt faktisk til at blive omplantet til Sankt Annæ 
Gymnasiums nøgne scene og sal, fra Hofteatrets skønne gamle scene, hvortil den 
oprindelig var skabt. De næste par år, måtte Mirandolina i øvrigt stå distancen i mange 
forskellige rum både stationært og på turné rundt i landet. Jeg så den et par gange, 
hver gang med stor glæde. Vi har Steffen Aarfings vidunderlige forestillingsplakat 
hængende, så det er ikke så sjældent mine tanker går tilbage til Borums og Tredes lille 
mesterværk af en kammeropera.

Jeg har en urovækkende fornemmelse af, at beskrivelsen af “den lykkeligste 
periode i min karriere” bliver det vanskeligste i denne beretning
Jeg drømte om at iscenesætte et helt teater, og ikke kun den eller de forestillinger, 
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som jeg fik betroet, men som indgik i en anden kreativ hjernes sammenhæng. Og jeg 
drømte om at skabe – ikke bare et ensemble – men et ensemble med et engagement 
og en samarbejdsglæde, som var vi en familie.

Jeg gjorde fra begyndelsen både min bestyrelse og mit ensemble opmærksom på, 
at jeg ikke kun så mig selv som skrivebordsgeneral, men at jeg forestillede mig at jeg 
gennem mit arbejde “på gulvet”, dels kunne holde min metier ved lige, dels gennem 
det praktiske, kunstneriske arbejde kunne vise, hvad jeg tænkte og ville med teatret.

At mestre detaljen uden at miste overblikket har for mig været definitionen på en 
god instruktør. Det, sammen med en passende portion menneskekundskab, psyko-
logisk sans og musikalitet. I virkeligheden er det nogenlunde de samme kvaliteter 
der kræves af en god kunstnerisk teaterleder, og så en ting til: Modet til også at tage 
de ubehagelige beslutninger og de dermed følgende handlinger, når det er nødven-
digt. Den første mindre behagelige handling måtte jeg foretage allerede før sæson-
starten, idet der -–efter min mening – var behov for helt nødvendig udskiftning i det 
faste kunstneriske personale. Næste gang der var tale om det mindre behagelige ved 
jobbet, var da jeg med øjeblikkelig virkning måtte fyre en lystekniker, efter at han – i 
åbenbar fuldskab – havde været lige ved at ødelægge premieren på Marathondansen 
med sin skandaløst upræcise afvikling af lyset. Senere klarede jeg opståede samar-
bejdsproblemer af den ene eller anden slags, med en mand til mand eller mand til 
kvinde snak, som kun en enkelt gang eller to, endte med, at jeg måtte anbefale at vi 
sluttede vores samarbejde.

96 forestillinger gik over scenerne på Aalborg Teater i de ni år jeg var chef. Jeg 
iscenesatte selv 18 forestillinger, og medvirkede som skuespiller i to, og jeg vil vove at 
påstå, at langt de fleste af de 96 forestillinger ikke bare blev til såkaldte succeser, men 
at de blev det, fordi de blev skabt i en helt usædvanlig atmosfære af lyst og arbejds-
glæde.

Igennem alle disse ni år og alle disse forestillinger har Bodil været en helt uvurderlig 
støtte for mig. At være medlem af ensemblet, og samtidig gift med chefen, kræver 
nogle helt særlige menneskelige kvaliteter, som Bodil er udstyret med til overmål. 
Hun har været fuldstændig loyal og sine kammeraters kammerat, men hun har været 
mere end det. Hun har nemlig i flere tilfælde været deres helhjertede ambassadør, 
og har mere end én gang gjort mig opmærksom på et medlem af ensemblet som en 
mulighed til en rolle, som jeg mente skulle hentes ind udefra, altså besættes med 
en gæst. Og så har hun for resten også været min uvurderlige sparringspartner i det 
mere udadvendte i jobbet, i kontakten til borgerskabet og det pulserende liv i by og 
amt.

At være chef for en så stor og betydningsfuld kulturinstitution som en landsdels-
scene er, kræver at man også tager sig tid til at deltage i byens og egnens almindelige 
liv, gøren og laden – hvor man så ellers får tiden fra. Man er teatrets ansigt udadtil, 
og man gør klogt i at vise dette ansigt. Så kraftigt støttet af Bodil prøvede jeg – næ, 
prøvede vi – også at finde den nødvendige tid til det. Jeg tog f.eks. glad og gerne mod 
indbydelser og opfordringer til at komme ud og fortælle om teatret. Om repertoiret. 
Om hvorfor netop det repertoire netop nu. Og om hvor vigtigt det i det hele taget 
er, at samfundet har kunst og kultur som en naturlig del af sit fundament. Jeg må 
erkende, at det primært var “det bedre borgerskab” der kontaktede mig for at blive 
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klogere på kunstens og teatrets fortræffelighed. Men da mine causerier eller foredrag 
– hvad man nu vil kalde dem – også “solgte billetter”, må jeg sige at det var det ekstra 
slid værd.

Det kan man til gengæld ikke sige om vores stort anlagte forsøg på at få ungdom-
men mere i teatret. I det her tilfælde gymnasieungdommen. Og det selvom vi reve-
renter talt satte alle sejl til: 

Sammen med en håndfuld skuespillere og teatrets repetitør, tog jeg på kommand-
oraid til gymnasier samt erhvervs- og efterskoler i det nordjyske med smagsprøver fra 
teatrets forestillinger. Mere end et dusin skoler besøgte vi med vores show, og lige-
så mange fyldte festsale jublede over det vi viste dem, og fortalte os hvor skønt og 
kærkomment vores besøg var. Vi sluttede med at dele flyers ud og opfordre dem til at 
komme til os – altså i teatret – næste gang vi skulle mødes.

Men fik vi efterfølgende besøg af de unge mennesker? Desværre ikke i nævnevær-
digt omfang. Så det blev både første og sidste forsøg af den art og i det format. Det 
bedste bevis på at vi havde gjort indtryk på dem med vores “show”, fik jeg da skoler-
ne året efter begyndte at ringe til mig, for at spørge om vi ikke kom ud med smags-
prøver igen i år, for det havde dog været en skøn saltvandsindsprøjtning i hverdagen.

Her, år efter cheftiden på Aalborg Teater, kan jeg ikke lade være med at sende en 
filosofisk tanke bagud til vores første periode i Aalborg i 60’erne. Ikke lade være med 
at betragte vores status som borgere i byen dengang, hvor vi bare var to pænt suc-
cesfulde skuespillere, og sammenligne med vores status, da vi for anden gang slår os 
ned i byen. Denne gang som Aalborg Teaters direktørpar. Jeg tror det var første gang 
i vores liv, vi begge blev bevidstgjorte om, at vi stadig lever i en form for klassesam-
fund, og bevidstgjorte om, at “der er forskel på folk”. Som noget helt naturligt blev 
vi f.eks. inviteret indenfor i den kreds af pæne borgere, som deltog i det årlige nytårs-
selskab hos amtmandsparret – for øvrigt et par skønne mennesker – ligesom vi ligeså 
naturligt ikke alene blev inviteret om bord på kongeskibet, når det lagde til kaj i Aal-
borg, men inviteret ned i majestæternes kahyt til en “sludder” om kunsten og livet. Til 
disse sene filosofiske betragtninger over livet, samfundet og borgerskabet i en større 
provinsby som Aalborg, hører vel egentlig også at erkende, at vi faktisk befandt os 
glimrende i vores nye roller, samtidig med at jeg synes vi bevarede vores venstreori-
enterede naturlige selv med begge ben på jorden.

Jeg kan af og til spørge mig selv, hvad det er jeg har gang i med denne  
beretning
Da jeg forlod teatret i Aalborg i 1994 efter ni år i chefstolen, blev jeg begavet med 
ridderkorset af 1. grad, og jeg burde straks have sat mig til skrivemaskinen og udfær-
diget en enkel, dækkende, klar og usentimental levnedsbeskrivelse til den kongelige 
hofhistoriograf, som dronningen og han beder om. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde 
som sædvanlig hovedet og hænderne fulde af planer og opgaver som lige skulle over-
kommes først. Og her, 25 år senere og 88 år gammel, prøver jeg så at indhente det 
forsømte. Der er bare så alt, alt for meget der trænger sig på. Så alt for mange hæn-
delser og oplevelser der myldrer frem og vil fortælles. En fem – seks sider forestillede 
jeg mig ville være fyldestgørende, men om et øjeblik skriver jeg videre på side 104, og 
jeg er først lige begyndt på den allermest komprimerede periode i min lange karriere, 
nemlig årene som chef på Aalborg Teater. 
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Hvis jeg skal være ærlig, skriver jeg måske allermest for min egen skyld. For at genop-
leve det fantastiske liv jeg har levet, men også for mine børns og børnebørns skyld, 
som lever deres liv i en verden, som digitaliseringen har gjort lettere fremmed for mig. 
At de kan blive klogere på alt det vi levede og oplevede, før og mens de voksede op 
og blev skønne og hele mennesker. Og så skriver jeg selvfølgelig for at genopleve det 
fantastiske samliv med min elskede, min ven, min samarbejdspartner, min dramaturg 
og bedste kritiker, kort sagt min kone Bodil.

Hvad skete der så på Aalborg Teater i mine ni år som chef?
Man må sige, at med Figaros Bryllup fik vi en start med maner! Nej, det er en vild un-
derdrivelse. Jeg sidder lige nu og bladrer i de gamle omtaler og anmeldelser, og kan 
ikke lade være med endnu engang at fryde mig over ordlyden i overskrifterne:

”Årets komedie”, “Den fuldkomne Figaro”, “Himmelsk Figaro”, “Frydefuld Figaro”, 
“Lysende, erotisk Figaro” og “For en gang skyld savnede man ikke Mozarts musik”!!!

At få sådan en start på denne helt særlige epoke i vores liv – Bodil spillede Figaros 
mor, Marcelina – var en nærmest utopisk drøm, som nu var gået i opfyldelse. Og at 
det ikke var hverdagskost med slige reaktioner, fik jeg bekræftet, da Henning Jensen, 
som spillede greven, kom farende op på mit kontor et par dage efter premieren, og 
begejstret råbte “Har du set det, Mogens, selv INFORMATION er helt i skyerne over vores 
Figaro.”

Det havde også været en fuldstændig vidunderlig proces. Skuespillerne var alle 
mere end velvalgte til rollerne. De tre gæster: Berrit Kvorning, Kurt Ravn og Henning 
Jensen gled ind i ensemblet, så man skulle tro de aldrig havde været ude. Og som 
kronen på værket, havde Ingolf Bruun skabt den mest fortryllende forvandlings-sce-
nografi i guld.

Vi scorede naturligvis ikke resultater i det niveau sæsonen igennem, mindre kan 
også gøre det, men vi kunne glæde os over, at denne første sæsons forestillinger alle 
var af fornem kvalitet. Ikke mindst kunne vi glæde os over, at det nordjyske publikum 
havde taget imod os og vores kunst med opladt sind og åbne arme.
 På en landsdelsscene er der et helt naturligt krav om, at publikum skal tilbydes et 
bredt og alsidigt repertoire. Et repertoire, med vægt på nutidig samfundsrelevant, 
især dansk dramatik, uden at glemme den klassiske og navnlig ikke den spritnye og 
eksperimenterende dramatik. At indfri dette krav, denne forventning fra publikum 
om “noget for enhver smag” kan ende som en blandet landhandel, men også som 
en udsøgt meny, hvor retterne står stærkt hver for sig, samtidig med, at de spiller 
meningsfuldt op mod hinanden. I denne første sæson, havde vi – efter min mening – 
ikke alene en fint sammensat menu, hvor alle de nævnte ingredienser var tilstede, vi 
havde også en “rød tråd”: Kærligheden! Hvilket blev markeret tydeligst med valget af 
Horváths Figaros Skilsmisse straks efter Figaros Bryllup.

Horváth tager meget virkningsfuldt tråden op efter Beaumarchais, og fortæller, 
hvad der senere skete med Susanne og Figaro og deres kærlighed. Men han har ryk-
ket tiden frem til 30’erne, tæt på nazisternes magtovertagelse. Stilen er mere Bertold 
Brecht end Beaumarchais og den finurlige og festlige dur tone i Figaros bryllup er 
erstattet af en satire i mol i bevidsthed om ondskabens ideologier, der var på frem-
march både i Tyskland og i Sovjet.
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Flere gange i løbet af de ni år lykkedes det faktisk, at få et meningsfyldt tema ind i sæ-
sonens repertoire som en “rød tråd”, til den litterære presses glæde og teaterchefens 
stolthed, mens vores yderst levende og begavede publikum var bedøvende ligeglade 
med slige finesser. Det tog faktisk lidt tid før det fes ind hos mig, at publikum – i hvert 
fald det nordjyske – bare ville have godt, vedkommende og spændende teater, med 
noget man kunne tage med sig hjem, og meget gerne noget der også kunne lokke 
latteren frem. Og én ting mere, som de næsten sætter mere pris på end noget andet: 
Musikteater! Musicals! Og jeg havde heldigvis været kvik nok til at få hele to forestil-
linger med musik på sæsonens repertoireplan: Ved juletid spillede vi Hostrups gode 
gamle vaudeville Eventyr på fodrejsen, og som sæsonafslutning havde vi danmarkspre-
miere på Bernsteins overdådige musical Candide. Eventyr på fodrejsen foregik i Claus 
Rostrups yndige kukkasse papirklips scenografi på Store Scene, mens vi byggede Lille 
Scene om til arenateater med spil både foran, bagved og rundt om publikum til Can-
dide.

Fra min tid på Det kgl. Teater kendte jeg myten om Eventyr på Fodrejsen: “Det teater 
der kunne besætte rollerne i Hostrups fine gamle vaudeville, havde et så godt og solidt 
ensemble, at de kunne spille alt”. Vi kunne faktisk besætte rollerne i vaudevillen, og 
med Bjarne Thorup som instruktør skabte vi en smuk og klassisk udgave, som ville 
have fået fortidens publikum til at juble, sukke og dåne, men som nutidens – altså vo-
res publikum – mere nøjedes med at betragte, mens de i bedste fald hyggede sig. Det 
blev da også – så vidt jeg er orienteret – sidste gang en vaudeville gik over en dansk 
scene. Tiden var simpelthen ved at løbe fra disse gode, gamle kære vaudeviller.

Hvis vi var lidt sent ude med Hostrup, var vi til gengæld i den grad på forkant med 
Candide i alle henseender. Danmarkspremiere for det første, og i en totalt ombygget 
sal for at give denne helt særlige musical de optimale betingelser for at folde sig ud, 
og det skal jeg sandelig også love for den gjorde. Instruktøren og legebarnet Peter 
Langdal tryllede – støttet af den pragtfulde musik og af Karin Trille Høys farverige 
scenografi – en fuldstændig skøn, vild og idérig forestilling frem, og publikum vælte-
de ind. Vi havde udskiftet de magelige stole med bænke, så der var plads til et halvt 
hundrede flere, dog var en enkelt plads reserveret til trommeslagerens grej. Sådan 
var det tænkt, men aften efter aften solgte vi også den plads, til en publikummer der 
ikke var bleg for at være trommeslagerens sparringspartner, idet vedkommende skul-
le sidde parat med det næste sæt trommestikker.

”Ny dansk dramatik” på scenerne”, og “Flere unge i teatret”
Jeg har lyst til at tage en pause og filosofere lidt over de to emner – problemer kunne 
man også kalde dem – fordi jeg i nogen grad havde brugt det ene problem, nemlig 
“den nye dramatik”, til at få hul på det andet problem: “flere unge i teatret”, og så 
fordi det – også dengang – var to af de varmeste emner, når man talte teater. Der var 
hele tre nyskrevne danske stykker på repertoireplanen i den første sæson: Danmark 
dejligst af Jens Aarkrog på Store Scene, Romantica af Kirsten Thorup på Lille Scene og 
Verden er gal, Gudrun – skabt af de medvirkende på grundlag af en historie af Jørgen 
Ljungdalh – på Kælderscenen. 

Den sidste, Verden er gal, Gudrun, fortjener en særlig opmærksomhed, idet den 
ikke alene var et stykke nyskrevet dansk dramatik, men også et målrettet forsøg på 
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at lukke ungdommens øjne op for teatrets magi og måde at fortælle historier på. I 
det her tilfælde deres egen historie, og i Kælderscenens fortættede rum af nærvær. 
Vi havde søgt og fået penge i tre år fra en pulje i Kulturministeriet, som var oprettet 
for at gøre særlige initiativer mulige. Vores gik ud på at friholde vores faste instruktør 
og fem skuespillere i fire måneder fra andre forestillinger, således at de fuldt og helt 
kunne koncentrere sig om ungdomsforestillingen, som blev spillet både dag og aften 
på skiftende tidspunkter. Det var således også muligt for en gruppe – en ungdoms-
klub eller gymnasium – selv at vælge tidspunkt og dato. Sæsonen efter hed stykket de 
improviserede frem Livet er et andet sted, og hvis første sæson havde været en suc-
ces, var denne det ikke mindre. Så vi besluttede at flytte det tredje og sidste forsøg til 
den større Lille Scene, og med normalt spilletidspunkt, altså klokken 19.30, og hvad 
skete? Vores almindelige “voksne publikum” strømmede i teatret som sædvanlig – var 
jeg kæk nok til at skrive – for at se Jacobs Smil, som var en fin og ungdomsrelateret 
forestilling, med bud til hele familien. Men hvor blev de unge af, som vi naivt troede vi 
havde fået overbevist om teatrets fortræffelighed? De blev i det store og hele hjem-
me, eller hvor de nu ellers slog deres folder.

Efter at vi således havde skabt tre målrettede stykker dramatik gennem en kollektiv 
indsats og uden nogen egentlig forfatter, røg den pragtfulde galning og dramatiker 
Jess Ørnsbo i blækhuset, og fik fornem spalteplads i den lokale Aalborg Stiftstidende 
til et vildt overdrevet angreb på mig, de to instruktører og skuespillerne, for “tyveri 
af dramatikernes levebrød”. Han havde virkelig undersøgt tingene og diskede op med 
en nærmest fuldkommen liste over alle de formastelige, ligesom han rullede sig ud i 
absurde beskrivelser af vores arbejdsprocesser, som kun en Jes Ørnsbo havde fantasi 
til at forestille sig dem. Han kom ned på jorden igen med følgende svada: “Man kan 
dårligt nok kalde det kulturelt brugstyveri. Det er snarere simpel berigelsesforbrydelse.” 
Egentlig forstod jeg ham godt, og det sagde jeg også i et interview i samme avis. Pro-
blemet var bare, at væsentligheden i de nye stykker jeg fik tilsendt, fra såvel danske 
som udenlandske dramatikere, var til at overse, og derfor var det fristende, dels at 
søge tilbage til den klassiske skat af muligheder, dels at prøve på selv at skabe noget 
omkring presserende emner. Så jeg fortsatte med at lede efter det særlige, det øjen-
åbnende, det samfundsrelevante eller det presserende lokale, ved at bestille stykker 
om udvalgte emner, læse hvad jeg fik tilsendt uopfordret eller ved evt. at sætte gang i 
endnu en kollektiv skabelsesproces.

Jeg tror det kan være interessant at få nogle eksempler på min chefperiodes op- og 
nedture i min omgang med den nye danske dramatik:

Kænguruen f.eks., blev skabt kollektivt af de 12 skuespillere med Per Nielsen ved 
skrivemaskinen og Peter Langdal ved instruktørpulten. Den blev til under mottoet 
“Hvis man ikke går til yderligheder, skal man slet ikke gå”, og blev et spændende 
eksperiment på kunstens – i det her tilfælde et teaters – nederlag i kampen med en ny 
Netto. Nogen elskede Kænguruen vildt, mens andre gik i pausen, og de listede ikke ud 
af teatret, de gik yderst demonstrativt.

GUD er ikke død – det lugter bare sådan, var den barske titel på et stykke jeg bestilte 
hos forfatterduoen Claus Flygare – Gerz Feigenberg. Det skulle handle om den sti-
gende forurening, med udgangspunkt i Limfjorden, hvor sportsdykkere fik bylder på 
grund af forureningen fra diverse industrier, primært Svineslagteriet og Blodplasma-
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fabrikken. Det var i hvert fald vores udgangsteori. Efter en tid bad de om at måtte ud-
vide til en forfattertrio, idet Kamma Andersen, efter deres mening “havde nogle gode 
input”. Efter endnu en tid meddelte de mig så, at det ikke blev til ét skuespil, men til 
tre enaktere i stedet for. Det var jeg bestemt ikke særligt glad for, men jeg acceptere-
de, og kort tid efter begyndte Vibeke Wrede Høffner og holdet på prøverne.     

Forestillingen var med det helt store udtræk med en kæmpe forvandlings-sceno-
grafi, levende musikere og indlagte sange, som vores lokale komponist Kim Hyttel 
havde skrevet fin og rammende musik til.

Efter nogle ugers prøver bad Vibeke mig om at “kikke ind”, så ville de lave en gen-
nemspilning, så jeg kunne se hvad de havde gang i. Da jeg havde set den – det vil 
sige alle tre enaktere – tænkte jeg mig om i sådan noget som to betændte minutter, 
hvorefter jeg sagde: “Vibeke, det her er der aldrig nogen andre end mig, der skal se.” Og 
sådan blev det. Og Vibeke var faktisk lettet.

Men hvad så? Vi havde pludselig 12 skønne ledige skuespillere og en rigtig skøn og 
ligeså arbejdsløs musiker…. Af en eller anden grund fik vi nærmest idéen samtidig, 
og af en eller anden grund var vi begge klar over, at det var samme idé… “Vil du sige 
det”, spurgte Vibeke. “Nej jeg synes vi skal sige det i munden på hinanden” svarede jeg, 
og det gjorde vi så: “TEATERSPORT”!

Vi fik ret hurtigt skuespillerteamet og vores musiker med på idéen, sløjfede prøver-
ne og sendte hele holdet i træningslejr, hvor alle skrevne og uskrevne love og regler 
for disciplinen teatersport blev øvet, vendt og drejet, så holdet efter en 14 dages tid 
var parat til at møde publikum. Og publikum væltede ind. Ikke mindst dem vi normalt 
sukkede efter: Ungdommen. Dem under 25. Aften efter aften stod der cykler uden 
for teatret i Jernbanegade, så fodgængere havde svært ved at komme forbi. De tre 
dramatikere fik deres honorar som aftalt, men de elskede mig bestemt ikke for min 
beslutning om at kassere deres tekster.

Claus Flygare var dog ikke mere fortørnet, end at han sæsonen efter fostrede idéen 
til Stærkere end tusind sole, sammen med Kim Hyttel, som stod for musikken, og Flem-
ming Weiss Andersen der tog sig af dialog og iscenesættelse. Det blev et virkelig fint 
og dybt engageret stykke dramatik om atombombens tilblivelse og om fysikerne, der 
skabte den, med særlig vægt på det danske ægtepar Niels og Margrethe Bohr.

Det sidste eksempel på min og teatrets omgang med ny dansk dramatik, som jeg 
vil trække frem, er Odysseus fra Vraa, som Jess Ørnsbo skrev på min opfordring. Det 
var en finurlig, forunderlig og fantastisk udgave af legenden om helten Odysseus, 
hans kone Penelope og deres søn Telemakos, hos Ørnsbo kaldet Telle. Det hele frem-
skrevet til nutidsdansk og nutidens Danmark og henlagt til en flække ved navn Vraa i 
Nordjylland. Vores tidligere uoverensstemmelse forsvandt som dug for solen, da jeg 
skrev til ham og foreslog et samarbejde. Han blev fyr og flamme, og sprang straks på 
et tog og lod sig indkvartere i Aalborg for et par dage, så vi sammen kunne kaste os 
ud i forskellige idéer og en masse rødvin. Hold da kæft, hvor kunne Jess drikke meget 
rødvin og alligevel være klar i hovedet. Godt nok på den helt særlige vildt fabulerende 
ordekvilibristiske Ørnsboske måde, men alligevel. Og kedelig var han bestemt ikke at 
være sammen med.

Der er ikke mange dage, hvor man ikke tænker på næste sæsons repertoire så 
mens alt dette og meget mere og lidt til fik teatret til at summe af liv, var jeg og de 
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dramaturgiske rådgivere i gang med at planlægge næste sæsons repertoire. Jeg hav-
de fra starten valgt mine dramaturgiske sparringspartnere, blandt de kunstnere jeg 
havde knyttet til teatret for kortere eller længere perioder: Instruktørerne Ib Thorup 
og Kim Bjarke og scenografen Steffen Aarfing. Møderne blev ofte klaret via telefo-
nen, og rådgivningen var derfor noget hastemt og i spredt fægtning, bortset fra de to 
gange det lykkedes os at samles i vores sommerhus, så i løbet af de første par år, løb 
ideen om et dramaturgiat af aktivt arbejdende kunstnere ud i sandet, og erstattet af 
en mere fast dramaturg med pligt til at arbejde sig igennem de stabler af ulæste skue-
spil vi havde liggende

Jeg kom til Aalborg med hovedet, hjertet og lommen fuld af drømme, også re-
pertoiremæssigt, og jeg indrømmer, at det overvejende var mig, min smag og mine 
dramatiske lyster og ønsker, der prægede repertoiret, men jeg skylder givet Kirsten 
Thonsgaard og Viggo Kjær Petersen, der afløste hinanden som dramaturger, tak for 
input og provokationer, som fik sparket ting ind i repertoiret, jeg ikke havde været 
opmærksom på eller umiddelbart havde haft sans for. Men hvis nogen fik udvidet min 
dramaturgiske horisont, så var det Henrik Lundgren. Gang på gang slog han sig ned 
hos os på Brotorvet eller i vores sommerhus til spændende diskussioner om repertoi-
remæssige muligheder.

For Henriks vedkommende var det at komme indenfor i beslutningsprocessen på 
et levende teater, og være med til at udtænke og bearbejde idéer og ikke kun an-
melde dem, en drøm der gik i opfyldelse. Og det gjorde den, den dag vi ramlede ind 
i hinanden i toget til Stockholm, hvor vi alle tre – Bodil, Henrik og jeg – var på vej til 
Strindberg Festival. Under denne rejse, faldt vi i snak, og fandt ud af hvor meget vores 
idéer om nødvendigt og godt teater harmonerede, så inden vi skiltes havde vi lavet 
en aftale om hans virke som dramaturg. Men han sagde kun ja på to betingelser: Han 
ville ikke figurere i nogen publikationer, og kun have sine udgifter dækket til rejser og 
ophold, men ikke noget egentligt honorar. Som han sagde: “Det her er noget af det 
lykkeligste, der er sket i mit liv, men jeg vil ikke have, at det forhindrer mig i af passe mit 
job som anmelder på Information.” På det tidspunkt var han mest anmelder af dans og 
ballet, så han følte sig ikke inhabil.

Jeg var aldrig helt fri for sommerfugle i maven, den dag i forsommeren, hvor jeg 
skulle mødes med “verdenspressen” og teatrets personale for at fremlægge den 
kommende sæsons repertoire. For hvordan ville de tage imod det? Ville de opleve 
samme tro på og glæde over den palet der var sammensat, som jeg gjorde? Faktisk 
må jeg sige, at jeg hvert år er gået fra disse repertoirefremlæggelser med en fornem-
melse af, at ikke alene personalet, men også pressen forstod min glæde og delte min 
entusiasme over det jeg havde åbenbaret. Om jeg så som Poul Reumert – når han 
havde overstået en premiere – “tog en lille glad kop kaffe” af lettelse over, at det atter 
var gået godt, eller om jeg måske flottede mig med et glas rødvin eller champagne 
sammen med Bodil til en bid natmad, er ikke så vigtigt, men glæden måtte ud, glæden 
måtte fejres, for en ting var sikkert: Allerede næste dag begyndte tankerne at summe 
omkring endnu en sæson, med nye idéer, nye stykker, i nye sammenhænge. Kort sagt, 
i de ni år jeg var chef for Aalborg Teater, blev der sjældent tid til at hvile på laurbære-
ne.
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Der var idéer, stykker og dramatikere, der “brændte særlig meget i min  
lomme”
Og det der trængte sig voldsomst på, var helt givet svenske Lars Norén, og hans gi-
gantiske familietragedie over to aftener: Natten er dagens mor og Kaos er nabo til Gud. 
Intet dansk teater havde endnu vovet at give sig i kast med denne totrins mastodont, 
men jeg smed alle betænkeligheder overbord og besluttede, at den skulle op allerede 
i min anden sæson. Således, at Opus 1 blev spillet om efteråret og opus 2 om foråret.

For at få balance, når jeg tænkte på kravet om alsidighed i repertoiret, besluttede 
jeg at åbne sæsonen med en revideret udgave af min turneébearbejdelse af My Fair 
Lady. Denne Aalborgensiske udgave af Ladyen med et mere rytmisk orkester og uden 
egentligt kor, “gik rigtig godt” som det hedder med nordjysk klædelig underdrivelse. 
“Mama Mia Mortensen for en klar sejr til Aalborg”, som der stod i en anmeldelse. Det 
var selvfølgelig ikke kun Mariannes succes, selv om flere slog fast at “en musicalstjer-
ne er født”.

Vi fik besøg af dronningemoderen, dronning Ingrid
Succesen rygtedes helt til Jagthytten i Trend, hvor dronning Ingrid opholdt sig, men 
gerne ville se, om det virkelig kunne passe, alt det der blev skrevet om vores “Lady”. 

I hvert fald ringede en eller anden fra hoffet til mig, og spurgte, om jeg troede, jeg 
kunne finde 6 pladser til dronningen og hendes stab. Jeg svarede “Selvfølgelig, det 
skal jeg nok finde ud af.” Det var bare lettere sagt end gjort, for alle dage var totalt 
udsolgt. Vi klarede det ved at lukke op for endnu en spilledag, og ved at seks forståen-
de publikummere, der havde købt billetter midt på 6. række, gik med til at flytte deres 
teaterbesøg til denne sidste spilledag. Dronning Ingrid ville også gerne hilse på perso-
nalet, hvis det kunne lade sig gøre. “Jamen det kan det da”, svarede jeg, hvorefter jeg 
orienterede personalet om det royale besøg, og udtrykte et ønske om at se alle fra 
forestillingen i pausen til et glas og en hyggelig passiar med dronningen. Selvfølgelig 
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fik jeg et par syrlige kommentarer om “kongerøgelse” fra det yderste venstre i mit 
teknikerteam, så jeg var da ikke sikker på, om de ville møde op.

Da dagen for dronning Ingrids besøg oprandt, havde jeg taget pænt mørkt tøj på 
med slips og det hele, hvilket ikke var noget normalt syn, og således udstyret tog jeg 
imod dronningen ved hendes bil og gelejdede hende ind i salen til hendes og stabens 
pladser midt på 6. række. Dronningen ville helst liste ind i al ubemærkethed, men ved 
gud om ikke hendes besøg var rygtedes, og markerede sig ved at alle i salen rejste sig 
op, mens hun gik på plads. Da jeg i pausen gelejdede den sarte gamle dame ind over 
scenen med al det der er at falde over, var hendes kommentar: “Det klarer jeg fint, 
bare De giver mig en arm.” Og hvem stod allerede parat og linet op, da vi nåede foyer-
en: Teknikerne! Og de syntes – ligesom skuespillerne – der kom styrtende så snart de 
havde tørret sveden af panden, at det var et skønt og meget afslappet møde, noget 
alle talte en hel del om næste dag.

En lille engel kommer forbi
Før jeg kaster mig ud i en beskrivelse af den lidt ekstraordinære arbejdssituation, der 
ventede mig i sæson nummer to – altså 1986/87 – vil jeg fortælle om en lille engel, der 
fik min træthed til at forsvinde som dug for solen.

Siden jeg den 8. maj 84 var blevet valgt til chef for Aalborg Teater, havde jeg faktisk 
ikke haft én reel fridag, ikke haft én dag, hvor jeg kunne tænke på alt andet end tea-
ter. Tre forestillinger havde jeg sat op på Det kgl. Teater, samtidig med at jeg planlag-
de fremtiden for Aalborg Teater, lagde repertoireplan og engagerede kunstnere til 
at udfylde den. De sidste beslutninger blev taget i sommeren 85, samtidig med at jeg 
forberedte iscenesættelsen af Figaros Bryllup.

Jeg havde redet på en bølge af: “Tænk at få lov til det her! Tænk at alt det her er 
muligt! Og opstod der problemer, var det jo “bare nogle der skulle løses”. Men nu, 
efter en vel afsluttet første sæson, og med en forjættende sommer forude, var det 
som om alle de nødvendigt stramme elastikker i min krop gav efter. Trætheden lagde 
sig som en dyne hen over mig, og pressede alt overskud ud af både krop og sjæl. Jeg 
sad bare og gloede tomt ud i luften.

Vi var taget op i sommerhuset, og jeg indstillede mig så småt på at bruge det meste 
af sommeren til, dels at sove, dels at glo ud i luften. Det er også som om alle erindrin-
ger fra begyndelsen af den sommer er mørklagte, men jeg husker meget tydeligt, 
hvordan min træthed forvandledes til en slags desperation, da Bodil et par dage inde 
i ferien sagde: “Du har ikke glemt, at vi skal ind og hente vores barnebarn i lufthavnen, 
vel?” Jeg husker tåget, at jeg tænkte: “Det er forfærdeligt. Jeg har glemt eller fortrængt 
at vores barnebarn Emilia skal komme på ferie, noget jeg virkelig havde glædet mig til.”

I hvert fald kørte vi til lufthavnen, og gik ind og ventede på maskinen fra Køben-
havn, der skulle lande med far og datter: Kim og Emilia…. Og de kom, og Emilia slap 
sin fars trygge favn og puttede sig glad og tilfreds ind i sin mormors. Sikken en til-
lidserklæring. Hvorpå vi alle tre vinkede farvel til farmand Kim, som tog flyet tilbage 
til København, mens vi kørte til Kryle Klit. Jeg husker, at jeg midt i trætheden havde 
grusomt ondt af os alle tre, ikke mindst af mig selv, mens jeg tænkte noget i retning 
af: “Hvem har dog fået den vanvittige idé, at tro jeg skulle have overskud til at være ferie-
morfar efter den start som teaterchef.”
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Næste dag vågnede jeg ved lyden af Emilia og mormor Bodil, som var ved at dække 
morgenbord på østsiden i det mest vidunderlige solskin. Og allerede lidt op ad dagen, 
indtraf miraklet, uendelig langsomt ganske vist, men det indtraf: Trætheden og tåger-
ne begyndte at lette. Oplevelsen af Emilia, to år, der oplevede og tog vores lilleverden 
i Kryle Klit til sig, som kun et lille uspoleret menneskebarn kan gøre, var så dybt beta-
gende, at der ikke mere var plads til træthed og fravær.

De næste 14 dage blev der leget og plantet og klippet og gravet. Livet blev li’som 
oplevet på ny og som nyt, gennem Emilias nysgerrige og årvågne øjne.

Det blev en helt særlig ferie, og vi var så heldige at genopleve det hele, da vi nogle 
år efter fik Alexander, vores andet barnebarn ligeledes to år gammel, på nogle dages 
feriebesøg i vores sommerparadis. Det var næsten som et deja vu. Samme glade, le-
vende, smittende, uspolerede nysgerrighed.

Tilbage til jobbet og Aalborg Teater fuld af ny energi… Og jeg skal love for, at 
jeg fik brug for den – energien
Jeg havde planlagt sæsonen 1986 – 87 således, at jeg kun skulle iscenesætte en fore-
stilling, nemlig My Fair Lady, mens vores store Norén satsning skulle iscenesættes af 
Carsten Brandt, som havde lavet flere Norén forestillinger i Sverige, og en enkelt i 
Danmark, nemlig Natten Ler på Det kgl. Teater, hvor Bodil fik en Jeppe Pris for sit spil. 
Det var så indlysende rigtigt, at tilbyde Carsten opgaven, han sagde bare “Nej tak”. 
Han følte, at han trængte til en pause fra Lars Norén og hans univers. Det var lidt af en 
afbrænder, også fordi meldingen kom temmelig sent. Løsningen blev, at Vibeke Bjelke 
– fhv. operasanger ansat som en slags chefsekretær, skuespiller og i mesterlære som 
instruktør – at Vibeke skulle sætte opus 1 op, mens jeg tog mig af opus 2. Hun var hen-
rykt for at få denne chance, og jeg håbede det ville vise sig, at være en god ide. Hun 
var jo lykkedes med Noréns enakter Mod til at dræbe.

Endnu engang kunne vi – ligesom i min første sæson – åbne den nye med samling 
i teatrets vidunderligt solbeskinnede gård til en peptalk fra mig samt en “skål og et 
ønske om en god sæson,” hvorpå vi gik til prøvelokalerne med de to gedigne klassikere 
My Fair Lady og Kærlighed uden strømper, som var sæsonens første bølge.

Forestilling nummer to på Store Scene, skulle så være Noréns Natten er dagens 
mor, og Vibeke Bjelke og skuespillerne: Jens Østerholm, Anders Baggesen, Christian 
Mosbæk og Bodil havde fået ekstra lang prøvetid, så det var muligt at grave virkelig 
dybt i både karakterer og drama. Så de havde allerede haft tre ugers prøver, da der 
var premiere på My Fair Lady, og jeg havde det klare indtryk, at alt gik som det skulle. 
Men dagen efter premieren på “Ladyen” stod Anders Baggesen på mit kontor for at 
bede om hjælp. Han var vildt uenig med instruktøren, sagde han, kunne ikke bruge 
det hun kom med, anede ikke hvordan han skulle komme videre, og bad chefen om at 
træde til.

Jeg gik selvfølgelig med til dagens prøve, og håbede at en god snak ville løse pro-
blemerne. Men i stedet for at skabe forsoning, fik mit blotte tilstedevær diskussionen 
helt op i en spids, med det resultat at instruktøren i fortvivlelse og vrede – ikke kun 
over kontroverserne, men også over at man havde sladret til chefen – forlod både 
forestilling og teater og rejste hjem til København.



100

Det skal lige noteres, at Vibeke senere lykkedes ovenud som instruktør, ikke mindst 
med flere Norén forestillinger både i Sverige og Danmark.

Men hvad nu? Et hurtigt vue over mulige instruktøremner udefra, gav ikke noget 
godt nok resultat, og da jeg blev klar over, at skuespillerne kun ventede på, at jeg 
skulle sige: “Nå, jamen så må jeg jo nok selv …” Så sagde jeg det, og med nøjagtig den 
ordlyd.

Vores Norén satsning fortjener et særligt kapitel i beretningen
Det er altid interessant at komme først med noget, at finde det nye før konkurrenter-
ne, og jeg var helt sikker på, at vi var de første i Danmark, der spillede Noréns store 
familietragedie. Derfor blev jeg lidt ærgerlig, da jeg opdagede, at Det kgl. Teater hav-
de flyttet deres produktion af Natten er dagens mor, så de havde premiere en uge før 
os. De spillede ganske vist kun denne første halvdel at tragedien, mens vi kom med 
anden halvdel senere på sæsonen. Men det er klart, at vi ikke kunne undgå at blive 
sammenlignet med “Storebror på Kgs. Nytorv”, når formodentlig de samme anmelde-
re kom til Nordjylland en uge efter.

Og nu stod jeg så pludselig som instruktør, også på Opus 1, og havde dermed ved 
skæbnens ironi ansvaret for hele tre iscenesættelser i den sæson, hvor jeg ellers 
havde besluttet kun at lave den ene, der opfyldte mine kontraktlige forpligtelser. Tre 
forestillinger på en sæson er normalt det en instruktør kan overkomme. I vort bro-
derland Sverige, hvor instruktørgagen er noget højere end i Danmark, hævder de at 
det er kunstnerisk uansvarligt, at lave mere end to!... Og jeg havde nu påtaget mig tre 
iscenesættelser, samtidig med at jeg – og helst på ansvarlig vis – skulle lede teatret og 
sørge for at lægge et spændende, kunstnerisk velbegrundet og attraktivt repertoire 
til sæsonen efter. 

Hvor har man dog mange kræfter, “på midten af vor bane gennem livet”, som Erik 
Knudsen engang kaldte det, for jeg følte absolut ingen form for panik. Jeg havde lige 
været med til at fejre “Ladyens” succesombruste premiere, og følte, en nærmest vel-
signet lyst til at gå i gang med noget helt andet. Som jeg husker det, suspenderede vi 
prøverne i fire dage, som jeg brugte til at nærlæse stykket, hvorefter vi begyndte helt 
forfra, men selvfølgelig havde gavn af alle de diskussioner og tanker de havde tumlet 
med, mens Vibeke stod ved roret.

Det blev en fuldstændig vidunderlig og frydefuld prøvetid, hvor vi traditionen tro 
grinede meget, som man altid gør, når det er en tragedie man arbejder med. Når prø-
verne vel at mærke skrider frem som de skal.

Og hvorfor fortjener vores Norén satsning et særligt kapitel i denne beretning? Ikke 
fordi vi var det eneste danske teater, der vovede hele tragedien, men fordi den lyk-
kedes så godt, at disse to forestillinger med vore egne fire fastansatte skuespillere i 
rollerne, måske var den vigtigste kunstneriske sejr i min cheftid.

Vi var som sagt ikke fri for lidt nervøsitet over at skulle sammenlignes med Det kgl. 
Teaters Norén forestilling. Men ugen før vores egen premiere, kunne vi læse nogle ret 
lunkne anmeldelser, også af stykket, som man f.eks ikke syntes levede op til hans ty-
delige forbillede: Lang dags rejse mod nat af O`Neill. Otte dage efter kom nøjagtig det 
samme anmelderkorps så til Aalborg, og vi havde meget svært ved at få armene ned, 
som det hedder, efter at vi havde læst, hvad de mente om vores forestilling. Jeg har 
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lige siddet og hygget mig, mens jeg bladrede dem igennem. De er sgu` næsten bedre, 
end jeg huskede dem. Kritikernes nestor Jens Kistrup, gav sig til direkte sammenlig-
ning mellem Aalborgs og Københavns udgaver, og er ikke spor venlig, hverken mod 
Det kgl. Teaters forestilling eller skuespillerpræstationer. Normalt er det ikke rart at 
læse slige sammenligninger, og det vil være skammeligt af mig at citere, så jeg nøjes 
med indledning og afslutning på det han skrev om os:

Den danske Norén bølge når et nyt højdepunkt i Aalborg Teaters opførelse af “Natten 
er dagens mor!”

Og om “Kaos er nabo til Gud”, efter premieren om foråret: Kaos som nabo til nor-
maliteten. Nærmere Lars Norén er det næppe muligt at komme.

Og så slutningen om skuespillerne: De fire roller bliver nu som i det foregående styk-
ke spillet rent ud gribende godt. De har dramaet – og dets tragikomiske djævel – i krop-
pen. Ja, langt, langt ind i sjælen.

Efter at jeg havde oplevet og frydet mig over samarbejdet med skuespillerne om-
kring dette djævelske stof, opstod lysten til at prøve kræfter med originalen, altså 
med O`Neills Lang dags rejse mod nat, med samme skuespillerteam, som jeg håbede 
blev i ensemblet, til idéen var moden og kunne realiseres om tre eller fire år. Norén er 
så helt og holdent sig selv som dramatiker, alligevel vil jeg påstå, at dobbeltdramaet 
næppe havde set dagens lys, i den form han gav det, hvis han ikke havde læst eller set 
O`Neills skuespil.

Hvordan man genvinder teknikernes tillid og fortrolighed …  
og gennemfører strukturændringer i deres afdelinger
For teater er jo mere end det kunstneriske, og når jeg ser bort fra de græske amfitea-
tre, kan jeg godt lide at tænke nutidens teater som noget, der begyndte med en eller 
to gøglere, der underholdt de forbipasserende på byens torv. Efterhånden blev de to 
til en mindre trup, med eller uden masker, der langsomt indså, at en tribune samlede 
fokus, og at en god historie med nedskrevne ord af en digterisk begavet person ikke 
var så tosset, ligesom det var en god ide og yderst givende, at bruge truppens bega-
vede nørd som instruktør. Under alle omstændigheder endte det hele i proscenium-
steatret, også kaldet kukkassescenen, hvorefter teatermaleren eller scenografen er 
en absolut nødvendighed, og dermed kravet til lys, lyd og teknikere, og en eller anden 
til at holde styr på det hele og de andre ….

Vi var nået et godt stykke ind i min anden sæson, før jeg “vågnede op “ og erkend-
te, at teknikkerne, som jeg altid havde haft et godt forhold til, hvor jeg end arbejdede 
i Kongeriget, at folk i de tekniske afdelinger ikke havde den naturlige tillid og fortro-
lighed til mig, som jeg forventede. Jeg havde skuffet dem på en eller anden måde, en 
skuffelse, som åbenbart ikke var sådan at komme til livs. Jeg fangede ved et tilfælde 
en stump af en dialog, som åbenbart handlede om mig: “… jo men, han er jo kun skue-
spillernes mand, så det … .”

Selvfølgelig var jeg skuespillernes mand, men jeg var fandeme også administrati-
onens, og ikke mindst teknikkens mand. Jeg blev faktisk enormt ked af det, også på 
grund af de lettere afvisende attituder, man brugte overfor mig. Det var så hamrende 
uretfærdigt, følte jeg. Jeg husker, at jeg i et særlig frustreret øjeblik i teknikersituati-
onen, sagde til Bodil: “Hvis den her atmosfære forsætter, som er det stikmodsatte af al 
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det jeg kom herop for at skabe, så skrider jeg fra jobbet, når de tre kontraktligt aftalte år 
er gået!”

Jeg blev efterhånden klar over, at det hele stammede fra en sentens i min, i øvrigt 
tiljublede, åbningstale, hvor jeg sagde sådan noget som: “… Skuespillerne er teatrets 
hjerte, alt står og falder, når det kommer til stykket, med dem, og vi ( jeg sagde ud-
trykkeligt vi ) de mere praktisk og teknisk orienterede personer i processen: Instruktør, 
scenograf, lys, lyd og sceneteknik er her på jorden, for at skabe den ideelle baggrund for 
skuespillernes kunst!” Disse ord fra min tiltrædelsestale, i forbindelse med min beslut-
ning om at udskyde investeringen i mere avanceret teknisk udstyr, og i stedet udvide 
antallet af skuespillere i det faste personale, viste sig at være årsagen til deres mistil-
lid.

Hvad der bevirkede, at stemningen var så fuldstændig forandret, da vi mødtes ef-
ter sommerferien til min sæson nr. tre, aner jeg ikke, og jeg havde heller ingen intenti-
oner om at forsøge at finde ud af det, jeg blev bare så lykkelig over kun at møde smil 
og åbne sind overalt, at jeg i al stilfærdighed begyndte at glæde mig til at åbenbare 
mine tanker om visse strukturelle ændringer.

Da jeg første gang var engageret på Aalborg Teater fra 1962-68, var der et yderst 
beskedent ledelsesteam i den scenetekniske afdeling, nemlig en scenemester og en 
undermester. Siden havde teatret i en periode været suppleret med en souschef, 
som nu var erstattet af en produktionschef, som skulle strukturere og koordinere de 
tekniske afdelingers arbejde, altså i princippet være en slags overscenemester, uden 
direkte føling med arbejdet på gulvet i såvel sceneteknisk afdeling som i lys- og lydaf-
delingerne, der havde hver sin leder.

Teatrets scenemester John Hedelund havde jeg kendt, siden vi dengang i 60’erne 
etablerede Jomfru Ane Teatret, idet vi flere gange “lånte” ham og hans arbejdskraft 
af Toppenberg, hvor John var i lære, og hvis maskinsnedkeri vi var i gang med at 
ombygge til teater. Nu mødtes vi så igen, John og jeg, og jeg indviede både ham og 
produktionschefen i mine tanker om ledelse og ansvar. Jeg husker tydeligt Johns 
betænkelighed og produktionschefens kommentar: “Det lyder interessant, men hvis 
det lykkes dig at uddelegere ansvar til den enkelte, i det format som du tænker dig, så 
tror jeg, der er en mellemlederstilling, der er gjort overflødig, og det er min egen. Jeg er i 
forvejen ikke voldsomt belastet med arbejde.” Faktisk “tog han sit gode tøj og gik” ret 
hurtigt efter dette møde, hvilket gjorde hele forsøget på en strukturændring noget 
enklere for mig at gennemføre.

Hos det “menige” tekniske personale på teatret – både i lys-, lyd- og sceneteknisk 
afdeling – havde jeg allerede oplevet en lyst til at komme tættere på beslutnings-
processerne, til ledelsesmæssigt at fungere i et mere “fladt” system, og det kom jo 
unægtelig mine filosofier i møde, om at give den enkelte mere ansvar, både for sig 
selv og forestillingerne. Lang historie kort: Sammen med John Hedelund gik jeg stille 
og roligt i gang med at finde ud af, hvor langt det var muligt og tilrådeligt at ændre på 
strukturerne.

Både på Det kgl. Teater og på landsdelsscenerne, havde jeg gang på gang oplevet, 
hvor dræbende og tungt “treholdsskifte-systemet” kunne være. Det, at flere hold tek-
nikere på skift skulle indarbejdes under prøvearbejdet og på skift afvikle forestillinger-
ne, gav uens rytmer til irritation for skuespillerne og til skade for publikums oplevelse. 
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Jeg tror systemet var indført, for at give det tekniske personale en normal borgerlig 
planlagt fritid, men hvis man er så lykkelig, at få lov til at arbejde med teater – teknike-
re såvel som skuespillere – så må man være parat til at følge teatrets rytme, også med 
hensyn til frihed. Så vi startede med at afskaffe “treholdsskifte-systemet” – John og 
jeg – til fordel for et system hvor alle – kunstnere og teknikere – var én stor familie fra 
prøvestart til sidste forestilling. Interessant nok viste det sig, at vores teknikere ikke 
alene accepterede systemskiftet, men var glade for det. Sagt på en anden måde: De 
kunne lide det ekstra ansvar, og følte sig hurtigt som en naturlig del af et team, hvor 
de sammen med skuespillere, instruktør og scenografen skabte forestillingen.

Efter denne vellykkede ændring, var det næsten naturligt, at gå videre med min 
næste: At erstatte den permanente sceneformand, altså undermesteren, med de 
“menige” teknikere på skift og i rotation. Penge fra en særlig pulje i kulturministeriet, 
som skulle gøde nytænkning på teatrene, fik Aalborg Teater en pæn portion af. Og jeg 
brugte dem som belønning for den særlige indsats og det særlige ansvar den enkelte 
påtog sig som sceneformand for kollegaerne. Denne systemændring var om muligt en 
endnu større succes. Den hidtidige faste sceneformand var nemlig yderst tilfreds med 
at blive flyttet til mere administrative arbejdsområder, fri for ævl, kævl og murren fra 
sceneteknikerne, og sceneteknikerne var mindst ligeså tilfredse med på skift at over-
tage hans ansvar, samtidig med at deres ævl og kævl og murren over hans måde at 
lede arbejdet på forstummede.

Sammen med de ansatte i lydafdelingen blev vi enige om, at det var bedst for alle 
parter, at vi bevarede status quo, mens vi systemskiftede fuldstændig i lysafdelingen 
til “en flad organisation”, hvor alle var ligeværdige ansatte, man kunne også sige 
ligeværdige ledere, og således at alle ligeværdigt arbejdede med både design og den 
mere gemene afvikling af lyset i aftenens forestillinger.

Formålet med ændringerne var at realisere min teori om; at større ansvar gav stør-
re arbejdsglæde. Det var ikke formålet med ændringerne, at der skulle “fyres” folk, 
men de resulterede i at ikke alene produktionschefen, men også lederen af lysafdelin-
gen blev gjort overflødig og gik sin vej. Man kan lidt kækt sige, at “øvelsen” slankede 
det administrative på teatret, samtidig med at der blev flere penge at lave kunst for.

Alle disse ændringer viste sig efterhånden at være en gave til teatret og dets men-
nesker. Vores holdånd blev noget ganske særligt. Faktisk blev vi det jeg havde håbet: 
En familie. Rent statistisk viste samarbejdsglæden og sammenholdet sig i en helt 
usædvanlig flot syge- og fraværsprocent. Jeg husker ikke det præcise tal, men vi kon-
staterede dengang, at den var lige til Guinness Rekordbog.

Jeg husker, at folk fra det Aalborgensiske erhvervsliv kommenterede rygterne om 
denne unikke fraværsprocent med et: “Ja tak, men skuespillere er jo heller ikke norma-
le, de kan finde på at gå på scenen med både 39 og 40 i feber.” Hvortil jeg kunne svare: 
“Vores fraværsprocent gælder ikke bare for skuespillerne, men er et gennemsnit for 
samtlige 88 ansatte på teatret.”

Tilbage til allerede trådte stier
Her må jeg lige en tur omkring Kronborg og de afsluttende prøver på Hamlet. Selv i 
det yderst hektiske prøveforløb var der pauser og nødvendige åndehuller, og i et af 
disse kom Ghita hen til mig, med en hilsen fra Frits, og en opfordring fra dem begge til 
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mig, om at vi genopsatte Hvem er bange for Virginia Woolf… “Jamen Ghita, jeg er jo lige 
begyndt som chef på Aalborg Teater” svarede jeg, mens min hjerne så småt begyndte 
at arbejde med en spændende mulighed … “Det ved vi da godt, og vores tanke var der-
for, at vi kunne komme til Aalborg og spille det.”

Og sådan kan en appelsin komme dumpende ned i ens turban næsten af sig selv. 
Mine betingelser for at gå med var, at de to unge, der skulle spille Honey og Nick kom 
fra vores faste stab, og at vi i øvrigt gennemførte et normalt prøveforløb i en mere 
asketisk scenografi, og på den måde begyndte mere eller mindre forfra. Deres betin-
gelser for samarbejdet var af en ganske anden karakter: Det handlede ikke om sær-
behandling og store gager, men om at forestillingen var deres, når den var udspillet i 
Aalborg, således at de kunne danne et turnéselskab og rejse land og rige rundt med 
den. Jeg var ganske vist tiltænkt en part i selskabet, som skulle have den senere så 
aktive Niels-Bo Valbro som administrator, men takkede nej. Jeg havde ikke lyst til at 
forplumre min chefsituation i Aalborg, med et samtidigt engagement i et privat tea-
ter.

Det blev så Hvem er bange for Virginia Woolf der åbnede min tredje sæson, og hvis 
forestillingen havde været en succes og en publikumsmagnet dengang på Det kgl. 
Teater i 1983-84, så løftede Aalborg udgaven sig til nye højder, i og med at vi paradok-
salt nok gravede dybere – både i stof og personer. Vi gravede og rensede og lugede 
ud. Og allervigtigst: Jeg fik endegyldigt Ghita og Frits til at gå helhjertet ind for min 
tolkning af deres forhold: At Martha og George elsker hinanden, og at deres ægteska-
belige dødedans skal forstås – ja, kun kan forstås på baggrund af denne uhjælpelige 
kærlighed.

Det er ganske interessant at se hvad et par af de yderst begavede anmeldere havde 
fået ud ad denne “dybdegravning”. Scenografien var rigtig nok ganske anderledes. 
Mere asketisk og med en vis spejlvirkning i det sorte plastik, som dannede væggene. 
Men de tre møbelgrupper var placeret nøjagtig som i Opus 1 på Det kgl. Teater, og ud 
fra samme strategiske plan.

Mest markant anderledes syntes Politikens Michael Bonnesen forestillingen var:
“Bedriften i denne opsætning på Aalborg Teater er, at iscenesætteren Mogens Peder-

sen, med samme stykke og samme skuespillere, har vovet at tænke forfra og vende sin 
egen gamle tolkning på hovedet!”

Men også Ekstrabladets Knud Schønberg oplever den som anderledes tænkt:
“Den er blevet som ny, fordi Mogens Pedersen har sprængt Albees realisme… Lige 

meget hvordan sæsonen udvikler sig: Den forestilling bliver svær at slå.”
Det er da ganske forunderligt, hvordan en større bevidsthed om kærligheden mel-

lem hovedparret – håbløs, men dog kærlighed – samt ærligere, renere, mere nøgent 
og hudløst spil, ikke alene kan afføde større morskab og dybere oplevelse hos publi-
kum, men ligefrem få et par professionelle publikummere til at mene, at jeg havde sat 
en totalt anderledes tolkning på scenen.

Det var den sæson, hvor særligt velkomne gæsteskuespillere kom forbi
Ja, det blev sæsonen med de lidt særlige gæster: Foruden Ghita og Frits lokkede jeg 
Berthe Qvistgaard op for at spille den gamle mormor i Sommeraftner på jorden, en rol-
le hun spillede med klog og spillevende intensitet, skønt hun måtte have sufflør hjælp 
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gennem en øresnegl. Den gav hende frihed, men den huede hende bestemt ikke, 
øresneglen, så hun besluttede, at denne rolle skulle være hendes sidste. Bodil spillede 
hendes ældste datter, og de to havde et ganske særligt forhold, også udenfor scenen, 
og Bodil hentede hende trofast, og kørte hende hjem igen til den lille gæstelejlighed 
efter hver eneste forestilling. Og Karen-Lise Mynster og Søren Spanning havde skre-
vet kontrakt for en halv sæson, hvilket gav os mulighed for at gennemføre opsætnin-
gen at tre forestillinger, vi ellers ikke kunne besætte stærkt nok.

Det drejede sig først og fremmest om Pierre Marivaux vidunderlige klassiske kome-
die Kærlighedens triumf. Uden Karen-Lise i centrum, tror jeg ikke, jeg havde vovet at 
iscenesætte den. Hun og Bodil havde et helt særligt og fortryllende samspil i denne 
forestilling, hvor kærligheden på kryds og tværs mellem kønnene fik sindene i kog. 
Forestillingen blev både Karen-Lises og teatrets triumf. Det stod der i hvert fald i me-
dierne.

Søren Spanning spillede samtidig manden overfor Marianne Mortensen i Botho 
Strauss’ spritnye stykke Fremmedførerinden på Ny Scene. Også det skete med succes.

Der var en lille fraktion af inkarnerede operetteelskere i Nordjylland, som med mel-
lemrum skrev læserbreve i den lokale Stiftstidende om “de håbløse teaterchefer, som 
ikke syntes operetter var fint nok, men altid kun spillede musicals.” Så jeg besluttede at 
sætte Offenbachs Orfeus i Underverdenen op, vel vidende at det ikke lige var den type 
satiriske operetter de hungrende tænkte på, men nu fik de i hvert fald en operette! 
Karen-Lise skulle spille Eurydike og Søren Orfeus, og sammen med vores pragtfulde 
ensemble var jeg sikker på, at de nok skulle få denne vilde, gudeskønne og musikalske 
satire til at svinge. Jeg havde hyret min gode klassisk funderede kollega Line Krogh til 
at iscenesætte, Claus Rostrup til at scenografere, og Svend Skipper til at styre mu-
sikken. Line og Claus kom med en spændende, og radikal modernisering af stykket, 
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og alt tegnede til et brag af en sæsonafslutning…. Og så blev Line syg! Hun tog ikke 
sin medicin, for, som hun sagde: “Jeg har det skønt uden det stads” og det havde hun 
tilsyneladende også. Hun var sød, glad og næsten euforisk, der var bare det men ved 
det, at hun meldte sig ud af processen, og ikke fattede at spillerne ikke bare sådan 
lige kunne finde ud af resten selv.

Det korte af det lange: Jeg måtte i arbejdstøjet som den praktiske gris, mens Line 
sad bag i salen og applauderede hver gang en ny scene løste sig og fik konturer. På 
14 dage lykkedes det mig at få det frem, som Line havde lagt op til i sin fremragende 
tolkning, og alle var glade, da de på premiereaftenen, under den forrygende afslutten-
de cancan, kunne mærke bruset fra endnu en succes.

Efter denne lille epistel om “særlige gæster”, er det interessant at læse hvad der 
bl.a. stod om teateret i Politikens “Hvem Hvad Hvor” årgang 89: “Aalborg Teater 
markerede sig efter manges mening på ny som det mest spændende teaterhus i landet. 
Teaterchef Mogens Pedersen har i Aalborg skabt et velfungerende ensemble.”

Det var altså ikke gæsteskuespillerne der udløste den anerkendende kommentar, 
men vores stærke, engagerede og top professionelle ensemble.

Musicals – musicals – musicals! Det er også i orden, hvis de ellers fortæller en 
god historie og har noget hjerte. Og så forresten spilles top professionelt
Man kan ikke påstå, at dansk teater ligefrem lyste af mod og lyst til fornyelse den-
gang, når det drejede sig om musicals. Med enkelte undtagelser var det de gode, 
gamle og sikre, der igen og igen blev taget frem og støvet af. Nogle af de bedste 
syntes jeg da heller ikke, nordjyderne skulle snydes for, men det er ret interessant at 
konstatere, at syv af de tolv musicals vi spillede, fik deres danske førsteopførelse i 
denne periode på Aalborg Teater. Into the Woods, City of Angels og Falsettoland hente-
de jeg direkte fra Broadway og gav europapremiere på Aalborg Teater. Men tre andre 
anderledes musicals havde længe været yderst tilgængelige, og ventede bare på, at et 
dansk teater havde mod til at sætte dem på scenen. Jeg tænker på Candide, Sweeney 
Tood og Bloody Mary som alle fik deres danmarkspremiere i de år på Aalborg Teater. 
Når dertil kommer, at jeg og mit “stjerneensemble” var kække og frække nok til at 
tro på, at vi efter alle disse satsninger – sammen med komponisten Carsten Johannes 
Mørch og dramatikeren Jesper Kjær – selv kunne skabe en musical, ja, så siger det mu-
ligvis mere om vovemod end skaberkraft, men op kom den, og en publikumssucces 
blev den også: 1864 – i krig og kærlighed, der med sin urpremiere sluttede de ni vidun-
derlige sæsoner på den nordjyske landsdelsscene.

Som jeg tidligere har konstateret, så elskede nordjyderne musicals – det gør de 
sikkert stadig, og det er de for øvrigt ikke alene om – og belægningsprocenten var i 
det store og hele 100, når der stod musicals på programmet, også når det var de mere 
sofistikerede af slagsen, som Into the Woods, City of Angels og Falsettoland der var på 
plakaten. Heldigvis var der ingen opførelsesklausuler på nogen af de tre. Hvis der hav-
de været, havde vi næppe magtet at sætte dem op.

I hvert fald tillod vi os både at skære – men med respekt, selvfølgelig – digte og 
tolke, så det klædte vores scener og ensemblet. I Into the Woods for eksempel, var 1. 
akt simpelthen alt for lang, så jeg strøg de 14 minutter i slutningen af akten, der li’som 
satte et endegyldigt punktum for historien allerede der, og som derfor i nogen grad 
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overflødiggjorde den 2. akt., der løftede hele eventyret op i vores egen problemfyldte 
nutidsverden. Den 2. akt som gjorde, at jeg virkelig tændte på stykket, ja, ikke alene 
tændte, men følte at det måske var den væsentligste musical jeg havde oplevet. Men 
at sætte den på scenen, kræver et teater der kan mønstre 17 velsyngende karakter-
skuespillere. Alle i roller, som er mere eller mindre gennemgående. Det satsede jeg 
på at vi havde, hvorefter min scenograf Nina Schiøttz og jeg gik i gang med at trylle 
vores helt egen teaterprimitive tolkning af historien fra fantasien til de rå brædder på 
scenen.

Man kæmper altid, og man tvivler altid. Man tror også. Bestemt. Men tvivlen er en 
god og nødvendig motor i processen. Under kampene med det fantastiske, men sarte 
stof i Into the Woods husker jeg, hvordan tvivlen var ved at tage overhånd hos mig. Og 
jeg husker den gennemspilning kort før premieren, hvor alt pludselig faldt på plads og 
gik op i den højere enhed, som vi havde drømt om. Nina og jeg var gået op på Balko-
nen, for at se forestillingen derfra. Jeg husker hvordan alle hviskende kommentarer 
imellem os pludselig forstummede, mens vi ligesom blev suget ind i historien på sce-
nen, der blev som ny for os, og jeg husker hvordan lettelsen og glæden overmandede 
mig så tårerne trillede ned ad kinderne, mens vi faldt hinanden om halsen.

Der var hverken nogen Jeppe- eller Reumertpris at hente hjem. Den første var afgå-
et ved døden, og den sidste endnu ikke født, ellers var der næppe nogen tvivl om hvor 
den var havnet. Det fortalte anmeldelserne alt om:

”Musicals gøres ikke bedre herhjemme end Aalborg Teaters Sondheim-eventyr”.
”Sæsonens musicalforestilling”.
”Opførelsen af Stephen Sondheims “Into the Woods” på Aalborg Teater er en sejr for 

iscenesætteren Mogens Pedersen og en sejr for personalet”.
”Aalborg Teater har årets bedste juleforestilling for voksne”.
”Ikke alverdens største skuespillere kunne gøre det mere yndefuldt end disse 17”.
Jeg kan ikke være mere enig, end i dette sidste udsagn.

Det kan sommetider tage en krig, at få lov til at købe rettighederne til et  
stykke
Jeg bliver nødt til at bruge en del spalteplads på endnu en europapremiere, nemlig 
City of Angels, og ikke mindst kampen for overhovedet at få rettighederne. Det hele 
begyndte med, at forlæggeren Hanne Wilhelm Hansen – som havde skaffet rettighe-
derne til Into the Woods – en dag ringede og fortalte, at endnu en anderledes musical 
havde haft premiere på Broadway, og havde fået rimeligt gode anmeldelser. “Den 
lyder ret interessant og kunne måske lige være noget for dig og Aalborg, Mogens.” Hun 
kunne bare ikke få agenten til at sende manus og nodemateriale. “Hvis vi var interesse-
ret, måtte vi komme over og se forestillingen”, var hans kommentar.

Lang historie kort: Jeg bookede et fly og havde en fin aften med City of Angels på 
en af Broadways største scener. Jeg vil tro den kunne rumme Aalborg Teaters store 
scene tre gange. Scenografien bestod af det ene store interiør efter det andet, som 
rullede ud og ind henholdsvis op og ned gennem gulvet, mens alt skiftede fra sort/
hvid til farve, afhængig af om det var virkelighed eller film. 28 skuespillere var i aktion, 
og på et tidspunkt blev en bid af den film vist, som man var i gang med i forestillingen, 
hvori man oplevede en menneskejagt igennem byens gader. “Læn dig tilbage i plysset, 
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Mogens” sagde jeg til mig selv.” “Nyd det her overflødighedshorn af en forestilling, og 
glem alt om en Aalborgensisk udgave.”

Alligevel var der nogle drilske tanker og billeder, der begyndte at trænge sig på, 
mens jeg spadserede hjem til mit hotel. Jeg tror, det var mens jeg klemte pasta ud på 
min tandbørste at tiøren faldt: Den musical kunne laves helt anderledes enkelt og for 
en brøkdel af prisen, ved at erstatte de mange fuldt udbyggede interiører med sceno-
grafiske fragmenter. Jeg lavede lidt skitser på min altid medbragte blok, så jeg havde 
noget at vise min scenograf Nina Schiøttz, og noterede mig samtidig, efter et kik i 
programmet, at man kunne klare sig med 17 skuespillere i stedet for 28 som på Broad-
way. Men 1: Kunne Nina se idéen? Og 2: havde hun lyst til at arbejde videre med den?
Hun kunne i højeste grad se mulighederne, og i fællesskab opfandt vi idéen med “de 
dansende huse” – altså fragmenter af huse – altså sætstykker på hjul, som koreogra-
fisk skabte en yderst charmerende dansende erstatning for den hundedyre film med 
menneskejagten.

Vi var nu blevet så glade for vores egen idé, at vi slet ikke kunne bære det, hvis vi 
ikke kunne få rettighederne, og ovre i New York gik de åbenbart og håbede på, at City 
of Angels ikke kun var en ret så finurlig musical, men en guldfugl alle ville have, og som 
de derfor kunne score kassen på. Ikke kun på tekst og musik, men på scenografisk 
idé, regi, koreografi o.s.v. I hvert fald hørte vi ikke en lyd fra dem, selv om vi gjorde 
opmærksom på, at vi ønskede at købe rettighederne.

Jeg havde så småt opgivet, og var begyndt at tænke i andre muligheder på det sted 
i repertoiret, for selvfølgelig står og falder sæsonen ikke med et enkelt tilbud, om 
man så er aldrig så forelsket i idéen.

Jeg var atter på en sviptur til New York – denne gang sammen med Bodil, som 
trængte til lidt anderledes og forhåbentlig inspirerende input. Det var sidste dag på 
“den lille ferie”, og vi havde absolut ikke fundet noget, der kaldte på Aalborg Teaters 
interesse, da Hanne Wilhelm Hansen ringede og sagde: “Jeg tror, der er en mulighed 
for at du kan få rettighederne til “City of Angels”, og uden klausuler, hvis du tager op hil-
ser på ham, altså agenten.” “Det skal være så være i dag”, sagde jeg, “For vi har fly hjem i 
morgen i tidlig.” “Det ordner jeg”, svarede Hanne.

To timer efter var vi på vej i en taxa, men sad fast i en kæmpe kø, der sneglede sig 
afsted, mens tiden på det uhyggeligste nærmede sig vores mødetidspunkt. Da der 
kun er fem minutter til, og vi kan øjne “endestationen” i det fjerne, betaler vi taxaen, 
løber de sidste par hundrede meter, og når frem i tide til de svale og elegante konto-
rer på 7. etage (og jeg, som altid havde forestillet mig, at sådan en agent holdt til i et 
tilrøget kælderlokale med væggene overklistrede med gamle teaterplakater). Virke-
ligheden var unægtelig en anden: Bag et kæmpe skrivebord i et lyst og venligt rum, 
sad en markant ældre herre – tydeligvis jøde – og var parat! Og nu begyndte en intens 
fight mellem to modsatrettede interesser: Mine, der gik ud på at få rettighederne 
sammen med den fulde kunstneriske frihed, og agentens, der primært interesserede 
sig for, om der var penge i det. 

Hvordan jeg fik snakket mig tilforladeligt og uden at lyve, igennem svaret på hans 
udgangsreplik: “How many seats? How many months?” husker jeg ikke i detaljer, men 
jeg fik moralsk støtte, både fra Bodil og fra hans søn, der var kommet til, og tydeligvis 
straks fattede sympati for de to danskere. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt ka-
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stede mig ud i “en frisk iscenesættelse” af en passage i musicalen, som var et virkelig 
svagt punkt i Broadway originalen: Jeg improviserede mig simpelthen gennem sce-
nen, som Lars Lohmann ville spille den – og faktisk kom til at spille den – til stor moro 
for selskabet, og jeg tror det var den kækhed, der fik den gamle til at overgive sig. I 
hvert fald kom vi derfra, med en underskrevet kontrakt – uden nogen form for klausul. 
Men der er ingen tvivl om, at Bodil – lyttende og smilende – var guld værd for udfal-
det af fighten.

Det er egentlig pudsigt at denne musical, som i det store og hele er “gået i glem-
mebogen”, er kommet til at fylde så meget i beretningen her. Men tankevækkende 
er det, at mens den i diverse kopier af den originale mastodontudgave fra Broadway, 
alle vegne fik lunkne anmeldelser, så blev det en succesforestilling på Aalborg Teater, 
både hos publikum og presse. Vores enkle og humoristiske teaterleg med den frag-
mentariske scenografi forløste åbenbart bedre det komplekse plot.

Og vores pragtfulde sceneteknikere havde en skøn oplevelse med at udføre koreo-
grafien med “de dansende huse”, under de to kriminelles jagt på stykkets helt. Scene-
teknikken, der som det øvrige tekniske personale, havde taget imod mine strukturæn-
dringer med kyshånd, boltrede sig i den grad i friheden til at tænke selv, digte med og 
tage ansvar.

Måske var det under arbejdet med denne forestilling og dens kompleksitet, for så-
vel teknikere og skuespillere, at det endegyldigt gik op for mig, hvor meget mit “eks-
periment” var lykkedes: Vi var faktisk blevet den store sammentømrede teaterfamilie, 
som jeg havde drømt om at skabe.

Hvor jeg fik idéen fra – med ansvarligheden som drivkraft – aner jeg ikke. Eller ret-
tere, jeg havde den bare, og et eller andet sted i min bevidsthed, havde den nok bare 
ligget og ventet på, at jeg skulle blive chef for Aalborg Teater, så den kunne få lov til 
at udøve sin magi.

Jeg bliver fristet til at søge “anden græsgang”, men tager tre år mere
Jeg havde fra begyndelsen af dette job, forestillet mig, at jeg havde fantasi, inspirati-
on og overskud til seks år. Fra mine svenske venner og kollegaer havde jeg fået dette 
magiske tal. “Du er brændt ud, efter seks år, det skal du regne med, og derefter kan du 
så begynde at samle stumperne sammen af den instruktør du var engang” lød et af de 
mere pessimistiske udsagn.

I Starten af min sjette sæson luftede jeg diskret, over for teatrets bestyrelsesfor-
mand Sven Caspersen, tanken om at stoppe når sæsonen var slut. Han gik straks 
videre med meldingen til den øvrige bestyrelse, som spontant svarede: “At den tanke 
syntes de jeg skulle glemme indtil videre, for det går jo lige så godt.” Alligevel var det 
ikke bestyrelsen der fik mig til at ændre mening.

Hvordan mine tanker om at stoppe var rygtedes, ved jeg ikke, men en dag kom 
John Griem, en af teatrets sceneteknikere, og spurgte mig om jeg havde tid til en 
sludder efter prøven, for så ville han godt gi’ en øl. Så efter prøven satte vi os i den 
tomme kantine, kikkede på hinanden, klinkede, tog en slurk og småsludrede lidt om 
løst og fast, indtil han pludselig satte sin øl fra sig, og sagde: “Du har lavet ret meget 
om her på teatret, Mogens. Og det er godt, det tror jeg vi alle sammen er glade for. Og nu 
spørger jeg dig så: Er du ikke selv glad for det?” Det måtte jeg jo indrømme, at jeg var. 
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“Hvorfor fanden vil du så rejse???” Det var et så spontant og kærligt – jeg tør næsten 
kalde det nødråb – at jeg næsten omgående og på stedet besluttede mig for at tage 
tre år mere.

Det var nogenlunde samtidig, at jeg fik besøg af Det kgl. Teaters chef Boel Jørgen-
sen, der kom for at tilbyde mig stillingen som skuespilchef. Jeg måtte bedrøve hende 
med, at jeg befandt mig godt i Aalborg, og at jeg tog tre år mere, hvorefter min tid 
som teaterleder i øvrigt var definitivt slut. Når de tre år var gået, ville jeg koncentrere 
mig om min karriere som sceneinstruktør.

Da jeg fire år senere havde gjort alvor af min beslutning, fik jeg endnu engang 
tilbuddet om at blive skuespilchef på Det kgl. Teater. Denne gang med Michael Chri-
stiansen som Teaterchef. Jeg husker meget tydeligt mødet med ham og Mai Buch, 
teatrets økonomichef, og navnlig husker jeg deres målløse undren, da jeg sagde pænt 
“Nej tak” til deres flotte tilbud. Det var helt tydeligt, at i deres verden fortsatte man 
karrieren som leder, og helst i opadstigende retning. Engang leder altid leder. Jeg 
tror ikke de fattede, hvorfor man frivilligt søgte tilbage til en tilværelse som freelance 
kunstner, med dens usikkerhed og kampe, når man kunne sætte sig til rette i en pre-
stigefyldt stol og fortsætte sin succes som chef.

Sæson 1990/91 – min sjette – som jeg havde forestillet mig, skulle blive min 
sidste, men som alligevel ikke blev det
At lægge det repertoire, som teatrets mange mennesker skal bruge deres liv og kræf-
ter på, og endnu flere publikummere deres sparsomme fritid til at hente inspiration 
fra, det er nok den mest fascinerende, men samtidig den mest skræmmende del af 
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en teaterchefs arbejde. Når jeg kender alle nattens lyde og samtlige lysets skiftende 
nuancer fra dyb og næsten uigennemtrængelig sort til dæmrende rosa, så er det fordi 
jeg har oplevet det i søvnløse nætters utrættelige vandringer rundt i vore stuer på 
Brotorvet 4, mens jeg forsøgte at filosofere mig frem til løsningen på næste sæsons 
puslespil af en repertoireplan. Gudskelov er jeg oftest kommet igennem det natlige 
dilemma med tanker så afklarede som skæret over morgenhimlen. Gudskelov, siger 
jeg, for repertoiret, og den ide der ligger bag, er og bliver kærnen i det hele.

Når jeg genkalder mig denne 1990/91 sæson, forekommer det mig, at den var et 
ganske rammende udtryk for, hvad jeg mente en blandet landhandel som en lands-
delsscenes repertoire burde bestå af. Og måske kunne det være interessant – her, så 
mange år efter – at kikke på indhold og opbygning af repertoiret i denne – kan man 
godt sige – tilfældigt valgte sæson. Undersøge om der åbenbarer sig en dybere me-
ning.

På Store Scene åbnede vi med En Skærsommernatsdrøm af Shakespeare, i en både 
festlig, fræk, folkelig og – til en vis grad – poetisk iscenesættelse af vores husinstruk-
tør Gun Jönsson. Det var forestillingen, hvor Marianne Mortensen som Hippolyta 
optrådte topløs, viklet ind i en halvanden meter lang kvælerslange.

Forestilling nr. to var en totalbearbejdelse af den gode, gamle historie om Robin 
Hood. Bearbejdelsen var så total, at vi uden at ryste på hånden, kaldte forfatteren for 
Thomas Malling. Ham var det nemlig, som både skrev og iscenesatte denne yderst sa-
tiriske udgave om Robin og hans raske svende. Der blev i den grad leget med teatrets 
muligheder, blandt andet ved at trylle med brugen af laterna magica. Og så glemmer 
jeg aldrig hans saftige og satiriske Milly Molly dialoger om livet og døden, fremført af 
Gitte Siem og Dea Fog, som to “rystende naive” bondepiger.

Så fulgte en af mine drømmeopgaver, Eugene O‘Neills Lang dags rejse mod nat. Alle 
sæsonens forestillinger fik virkelig fine anmeldelser, men dette tragiske mesterværk 
af Eugene O‘Neill, trak en hel stribe af den slags overskrifter, som man ellers kun kan 
drømme om at få. Alle spillerne: Jens Østerholm, Jens Jørn Spottag, Anders Gjellerup 
Koch, Gunvor Reynberg og Bodil Sangill, som stofmisbrugende Mary, var suverænt 
tilstede i deres personer. Jeg husker tydeligt mit møde med dem på bagscenen straks 
efter premieren. De var på én gang opløftede og totalt smadrede, da Jens Jørn kom-
mer hen til mig og rækker sine hænder frem idet han siger: “Det var en kæmpefor-
løsning, Mogens, men se, jeg ryster stadig på hænderne … kan man overhovedet holde 
til at spille det stykke aften efter aften?” Dagen efter premieren blev Bodil for øvrigt 
belønnet for sin præstation med et “Dagens Portræt” i Politiken.

Fjerde forestilling var Gun Jönssons på én gang smukke og ætsende iscenesættelse 
af Frank Wedekinds LULU eller Pandoras Æske, som for første gang i Danmark blev spil-
let i originalversionen. Charlotte Clasons overdådige scenografi og kostumer fuldend-
te billedet af dekadence og dobbeltmoral. Næsten hele skuespillerensemblet var på 
scenen omkring Dea Fogs Lulu. Det er ganske interessant – midt i øjeblikkets Me Too 
afsløringer – at tænke tilbage på forestillingens på én gang rå og erotiske afsløringer 
af kvindens situation som objekt for mænds drømme og behov. 

Sæsonen på Store Scene sluttede – ikke helt overraskende – med en musical, 
nemlig den allerede rigeligt omtalte City of Angels af Gelbert, Coleman og Zippel. Det 
var helt klart en strategisk bevidst handling, at slutte med noget festligt, altså noget 
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vores trofaste nordjyske publikum elskede. Og det var ligeså klart, at man ikke kunne 
vælge noget bedre end en musikforestilling. Og hvorfor ikke slutte med en forestil-
ling, som straks animerede til at købe billetter henholdsvis forny abonnementet til 
næste sæson?

På Lille Scene åbnede vi med et modstykke til Shakespeares festlige komedie over 
kærlighedens veje og vildveje: Amerikaneren Jane Bowles I Lysthuset, der handler om 
forkrøblet kærlighed og misvækst mellem selvoptagede mennesker uden evnen til at 
tage imod den kærlighed de i virkeligheden higer efter. I Flemming Weiss Andersens 
iscenesættelse blev det en tankevækkende, anderledes og skarp skildring af unyttige 
mennesker.

Det var sæsonen, hvor vi var usædvanligt kosmopolitiske på Lille Scene, så efter 
den sydamerikanske visit, hentede vi det næste stykke fra Island: Håbets Dag af Birgir 
Sigurdsson. “Som den islandske saga-ø, der rejser sig fra havet, når man kommer sejlen-
de … Som de varme kilder, der springer af de kolde klipper – sådan er Birgir Sigurdssons 
“Håbets Dag”, på én gang foruroligende og dybt fascinerende”. Stykket, der blev nomi-
neret til Nordisk Råds store litteraturpris, handler endnu engang om “den stakkels 
familie”, og blev iscenesat af den islandske instruktør Stefan Baldursson. 

Svenske Staffan Göthe havde skrevet Lille Scenes tredje forestilling: La Strada Del 
Amore, og det er en både vidunderligt morsom og besk skildring af en lille gøglertrup, 
der synger på sidste vers. Det er resterne af et falleret cirkus, der nu rejser rundt til 
byfester og markedspladser med “Pin-up Fiesta Show”, et sidste fortvivlet forsøg på 
at “peppe op” på de noget slidte talenter. Stykket skal spilles virtuost – jeg mener 
virtuost – og det mestrede vore skuespillere i Catrine Telles indforståede iscenesæt-
telse og Tore Sæthers scenografi. Sæsonen efter vovede Fiol Teatret en premiere på 
samme skuespil. Så vidt jeg husker gik det kun tre gange før de besluttede sig for tage 
det mislykkede forsøg af plakaten. Det siger noget om sværhedsgraden.

Sæsonen før var jeg inviteret til Sovjet sammen med Kjeld Bjørnager, den fremra-
gende oversætter af Tjekhovs skuespil. Vi var så at sige statens gæster, og en af de 
særlige oplevelser var et besøg på Teaterskolen i Moskva, hvor eleverne spillede Kære 
frk. Jelena af Ljudmila Razumovskaja. I otte år havde det været forbudt af censuren, 
men var netop blevet frigivet under Gorbatjovs perestrojka. Stykket gjorde et dybt 
indtryk på mig, med sit tema om ulighed og kamp for tilværelsen blandt unge med 
forskellige livsbetingelser, og jeg besluttede, at det skulle op på Aalborg Teater i næst-
følgende sæson, altså i 90/91. 

På Skolescenen var vi den sæson mere udfarende end sædvanlig, idet vi – som et 
forsøg – fulgte bestyrelsens opfordring til at komme ud i amtet med forestillingen. Så 
vi gæstede først Hobro og derefter Hjørring med Mysteriet i det mystiske hus af Alan 
Ayckbourn, før det indtog Store Scene på Aalborg Teater. Stykket blev i høj grad en 
succes, sådan at forstå, at børnene elskede det, især elskede de pigen Susy og hendes 
hund, men selvfølgelig gjorde det også lykke, at Susys mor talte et vildt gakket sprog 
og at fortællerne susede rundt på rulleskøjter. Det var simpelthen en lystig leg Ægidi-
us havde fået på benene, flot støttet af Christian Tom-Petersens mobile scenografi. 

Bestyrelsens ide om at vi skulle ud i amtet til publikum – i det her tilfælde til bør-
nene – var til gengæld ikke nogen succes. Børnene ville hellere transporteres i bus til 
“det rigtige teater” inde i Aalborg, end de ville se forestillingerne i den lokale biograf. 
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Så det år faldt antallet af børn til vores skolescene forestilling fra de sædvanlige ca. 
22.000 skønne jublende unger til lidt under 18.000.

Hver sæson er selvfølgelig noget helt for sig, og alligevel er der en struktur og en 
metode, som går igen, og som kan aflæses gennem en sammenligning.

Denne sæson 90/91, blev for øvrigt pludselig noget særligt for de medvirkende i 
Into the Woods, idet den blev forlænget med tre ugers optagelse af musicalen i DR TVs 
studier i Århus.

Men denne appelsin i vores kunstneriske turban blev ikke helt den  
succes og tilfredsstillelse, som vi havde sat næsen op efter
Det begyndte med, at den internationalt prisbelønnede balletproducer Thomas 
Grimm havde “været forbi” teatret mens vi spillede Into the Woods, og var blevet så 
begejstret for forestillingen, at han havde overtalt DR TV til at bekoste en TVoptagelse 
i studierne i Århus. Det var alle selvfølgelig glade for, og jeg sagde endeligt ja, efter at 
vi – Thomas Grimm og jeg – havde lavet håndslag på, at alle totalskud skulle laves på 
teatret, således at publikum i stuerne ved TVapparaterne kunne fornemme teatrets 
enkle og charmerende leg med scenografien, når der blev skiftet location. Desværre 
var denne aftale “røget i glemmebogen”, da vi straks efter sidste opførelse af City of 
Angels flyttede ind i Århus studierne med skuespillerne, og desværre var det ikke det 
eneste der hindrede en vellykket proces og et godt resultat. Jeg husker smerteligt 
den tredje optagedag: Jeg opholdt mig normalt i studiet sammen med skuespillerne, 
hvor jeg fulgte op på vores intentioner, korrigerede, udbyggede, ændrede, så det 
kom TV mediet i møde, men denne dag var jeg slået et slag ind til Thomas i kontrol-
rummet. Det første jeg så, var halvtotaler af de onde søstre, men derefter klippede 
han til et stort nærbillede af Askepot, som han holdt ret længe. Jeg husker dette lidt 
tågede billede… og husker, at jeg gav mig til at pudse briller, uden at billedet blev 
klarere… og jeg husker at jeg siger til Thomas: “Hvad fanden sker der, Thomas? Det er 
jo uudholdeligt at se på!” Hvortil han svarede: “Det er mit berømte ballet filter. Jeg har 
det altid på. Det giver noget særligt til billederne.” “Det er sgu’ da noget andet med en 
ballet, Thomas, hvor danserne hvirvler rundt. Men i et nærbillede, som det der. Seerne vil 
jo tro, der er noget galt med deres TV. Det må du altså lave om!” Det var helt tydeligt, at 
den berømte balletproducer ikke var vant til kritik, da han affærdigede mig med: “Vi 
har tre dages fantastiske optagelser i kassen, som vi ikke har tid til at lave om, og jeg kan 
ikke skifte filter midt i processen… Jeg lover dig, det bliver fantastisk.”

Det kom jeg aldrig til at give ham ret i, men jeg indså at løbet var kørt, og krydsede 
fingre for, at helhedsresultatet gav en forklaring på brugen af det berømte filter. Jeg 
blev for resten heller aldrig glad for de filmiske klip og overblændinger der erstattede 
de legende, teatralske skift, som var en del af teaterversionens succes. Faktisk havde 
jeg det så dårligt med TVudgaven af Into the Woods, at jag slukkede midt i udsendel-
sen, da den blev sendt 2. juledag  “som julegave til seerne”.

Jeg sidder og bladrer i anmeldelserne af denne “Julegave til seerne” og må kon-
statere, at anmelderne var langt mere positive i deres bedømmelse end jeg. Ganske 
interessant.



114

Jeg bliver stadig lidt flov, når jeg tænker på fejringen af min 60-års dag
Før jeg forlader de seks første skønne, spændende, men også sindsoprivende år af 
min cheftid, og før jeg begynder at granske de ekstra tre, som jeg netop havde skre-
vet kontrakt på, er jeg nødt til lige at dvæle ved min 60-års fødselsdag den 26. maj. 
I dag hvor jeg sidder og mindes, får jeg det ligesom hin dag i 1991: En næsten hæm-
ningsløs glæde blander sig med en sær sky flovhed over den megen virak, der blev 
mig til del. Jeg kan huske, at jeg tænkte: Det var det her jeg drømte om, da jeg søgte 
jobbet – nej, ikke virakken og hyldesten – men den glæde, samhørighed og kærlighed 
som hele atmosfæren emmede af. Fra mig til dem og fra dem til mig.

Jeg havde godt nok fornemmet “i min øresnegl”, at nogen havde arrangeret et 
eller andet. Efter forestillingen eller i forbindelse med, tænkte jeg, men fejringen be-
gyndte allerede om formiddagen: Jeg blev hentet i sportsvogn med nedslået kaleche, 
hvorfra jeg måtte tage imod Aalborgensernes lykønskninger på turen gennem byen til 
teatret, hvor der var rullet røde løbere ud i hele Jernbanegade, og hvor jeg blev mod-
taget af en mindre menneskemængde, primært teatrets personale selvfølgelig, men 
tydeligt blandet op med trofaste teatergængere. Jeg vil ikke forsøge at give et referat 
af begivenhederne, men der skete noget dagen igennem til langt ud på de små timer. 
Med besøg fra amt og kommune i dagtimerne, med festforestilling om aftenen og 
efterfølgende nattefest med optræden, taler og sang. Hele huset boblede af fest og 
glæde, følte jeg … Og lad mig som gammel garvet instruktør beundrende konstatere, 
at alt var underordnet en fremragende og yderst gennemarbejdet iscenesættelse. Og 
det uagtet de havde været så mange kokke.

Kan vi leve op til os selv, og de første seks vildt kreative år?  
Eller rettere: Har jeg ideer og inspiration til endnu tre sæsoner?
Slige tanker kan man nok ikke undgå, selvom jeg vil hævde, at de er dødsens farlige. 
De kan forhindre, at den spontane selvfølgelighed, den tro på ideen, den “vi gør det 
sgu” indstilling, som i den grad har været vores motto, erstattes af gustent overlæg.

Det var nu heller ikke den slags tanker der var de fremherskende, da ferieatmosfæ-
ren med tre ugers forsinkelse på grund af tv-optagelserne, endelig sænkede sig over 
Kryle Klit i sommeren 1991.

Næste sæsons vidtfavnende buket af forestillinger var for længst planlagt, og 
ventede kun på at blive realiseret til glæde for vores både trofaste og kritiske publi-
kum, så jeg følte virkelig, at jeg havde lov til at koble fra, og begynde ferien med bare 
“at være til”…. Det lykkedes også – at koble fra, mener jeg – i hvert fald de første par 
uger, men så var sjælefreden også forbi. Som jeg vist allerede, og mindst én gang, har 
beskrevet, så var min hjerne altid i gang med at planlægge. Mere eller mindre bevidst 
tænkte jeg og bryggede jeg altid på fremtiden, altså på næste sæsons indhold.

Den sommer mærkede jeg for første gang lidt af det overskriften på afsnittet hand-
ler om: At leve op til og helst overgå sig selv og sine bedrifter. Og jeg begyndte at gå 
strukturen og opbygningen af den enkelte sæson efter i sømmene. Var jeg begyndt 
at tænke på hvad publikum ville have og ikke hvad jeg syntes de skulle have, fordi det 
var det bedste? Var der ved at indsnige sig lidt sikkerhedsnet i planlægningen? Jeg 
endte med at frikende mig selv. Men blot det, at jeg havde været omkring problemet 
“selvcensur”, var nok til at få mine advarselslamper til at blinke. Jeg tror faktisk, at 
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jeg allerede den sommer besluttede, at de tre næste sæsoner endegyldigt skulle være 
mine sidste som teaterchef.

Vi åbnede sæson 91/92 på Lille Scene med:  
“En stor præstation af Bodil Sangill” – I “En stor, rig og svær tekst af  
Hermann Broch” (citat Politiken og Nordjyske)
Det  var en hed drøm der gik i opfyldelse for Inger 
Rauf, lederen af Boldhus Teatret i København, da 
hun fik mulighed for at sætte Tjenestepigen Zerlines 
fortælling op med Bodil i kæmperollen som Zerline. 
Samarbejdsforestillingen, med Inger som instruktør 
og Henrik Hagensen som den nærmest ordløst lyt-
tende Hr. A, blev prøvet op på Aalborg Teater, med 
premiere på Lille Scene i september 91, hvorefter 
forestillingen blev flyttet til Boldhus Teatret i Køben-
havn i foråret 92.

Når jeg kikkede ind til dem under prøveforløbet, 
oplevede jeg en fuldstændig besættende tids- og 
jegforglemmende atmosfære. Jeg oplevede en for-
dybelse i denne utroligt rige, men også vildt svære 
tekst, som gav bonus både til skuespiller og publi-
kum. Det blev da også en forestilling, som på alle 
punkter levede op til Hermann Brochs tekst, og med 
denne kraftpræstation og af en fuld sal, blev Bodil 
fejret med stående applaus på sin 60-års fødselsdag 
den 30. april 1992. Det blev sent, før de sidste teater-
gæster og gratulanter havde forladt det lille Boldhus 
Teater, så nattefesten kunne få lov til at folde sig ud i lokalerne oppe på 2. sal.

Alt imens sæsonen foldede sig ud, – i hvert fald de første par måneder –  
brugte jeg tiden på at være “chef”, være til stede, lytte, tage del i og leve op til 
“min åbne dørs filosofi”
Det var ikke det jeg havde brugt mest tid på, til gengæld havde jeg via mine iscene-
sættelser været yderst synlig, og i direkte kontakt med såvel skuespillere, teknikere 
som håndværkerne på snedkersal, malersal og skræddersal.  Hvad jeg tager mig tid 
til nu, er at “slå mig ned og få en sludder” i de forskellige administrative afdelinger: I 
billetkontoret, bogholderiet, abonnementsafdelingen, på pressekontoret, og det var 
skønt at føle, hvordan alle på teatret oplevede deres arbejde som meningsfuldt, og 
glædede sig over vores fælles resultater, ligesom det var betryggende for mig at få 
slået fast, at alle ikke alene accepterede at jeg iscenesatte så meget som jeg vitterligt 
gjorde, men syntes det var godt for teatrets image. “Du har det godt med at lave tea-
ter, og vi har det godt med at du laver teater”, som vores bogholder udtrykte det. Og 
det gik jeg så i gang med igen straks efter, så vores største satsning til dato: Esther, 
 musicalen over Indenfor Murene af Poul Hammerich og Bent Fabricius-Bjerre, kunne 
blive klar som årets jule- og familieforestilling.
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Esther var en gigantforestilling på Det Kgl. Teater, med store åbne skift og ødsel 
brug af sceneteknikere og ikke mindst af statister. Som originalen var udformet, var 
det også absolut nødvendigt med mange mennesker. Især i synagogescenen. Skulle 
Aalborg Teater vove en opførelse, måtte vi have frihed til forskellige stramninger og 
en enkelt mere markant ændring. Alt med henblik på at få en mere intim og smidig 
forestilling ud af materialet. Musicalens to fædre blev så begejstrede over mine stram-
nings- og ændringsforslag at de fik lyst til at lege med, og bl.a. skrev en ny sang.

Mest radikal – men også enkel – var ændringen af den ressourcekrævende syna-
gogescene: Jeg flyttede simpelthen denne scenes væsentligste og opstrammede 
dialoger ud på gaden ved indgangen, mens  vores otte korister og seks mindre roller 
myldrede forbi og ind i synagogen som “Tordenskjolds soldater”. Enkelt og klart, men 
uden Overrabbiner og salmesang. 

Ninas Schiøtts scenografiidé – med en mur i baggrunden ud mod verden, lige til 
forløsningen til slut, hvor den åbner sig – var i øvrigt et kup, som på alle måder styr-
kede enkelheden og smidigheden i min tolkning. Poul Hammerich skrev bl.a. i vores 
programhæfte: “…. Så snart Mogens Pedersen bød os op, mærkede vi, at det var til en 
anden melodi. Det var ikke kun på grund af scenens dimension, tekniske begrænsninger 
og muligheder han strammede og redigerede. Bent og jeg vidste, at vi nærmede os føde-
klinikken for musical-kunsten i Norden!”

10 år senere blev jeg, min scenograf Nina Schiøtts og koreograf Sandy Grant hyret 
at den nye chef på teatret i Trondheim, Catrine Telle, til at sætte vores version af Est-
her op der. Hun huskede den stadig, som noget særligt, og også i 2001 på Trøndelag 
Teater blev den en stor og varm succes.
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Pludselig blev jeg blandet ind i Det kgl. Teaters interne affærer
De kloge mennesker i folketinget havde i al deres visdom fundet frem til at Det kgl. 
Teater skulle have en professionel bestyrelse, altså et styrings- og kontrolorgan. Jeg 
er desværre ikke i tvivl om, at det sidste især var vigtigt for dem. Under alle omstæn-
digheder blev jeg en dag i januar ringet op af den konservative kulturminister Grethe 
Rostbøll, som på vegne af både højre og venstre side af folketinget, skulle anmode 
mig om at træde ind i denne bestyrelse. Personligt syntes jeg ikke, at det ligefrem var 
nogen genial ide, at anbringe en teaterchef i den bestyrelse – jeg mener, i bund og 
grund var vi jo konkurrenter, men det var nu ikke derfor jeg bad om betænkningstid til 
dagen efter, men jeg ville naturligvis vende opfordringen med min egen bestyrelse.

“Den udfordring skulle jeg da sige ja til,” var det klare svar fra både personale og 
bestyrelse. Og “Selvfølgelig er det da vores teaterchef de har valgt!” Sådan var det: Aal-
borg var stolt over, at dette borgerlige ombud skulle varetages af byens teaterchef. 
Som de skrev på forsiden af Aalborg Stiftstidende: “Kgl. Pedersen! Aalborgs teaterchef 
i bestyrelsen for Det kongelige!” Det var ligeledes rygtedes i min – eller rettere vores – 
hjemby Holbæk, hvor Holbæk Amts Venstreblad på forsiden skrev: “FDF-kammerater 
skal styre Det kgl. Teater. Tivolis direktør Niels-Jørgen Kaiser var patruljefører og teater-
direktør Mogens Pedersen hans assistent i drengeårene i Holbæk.” Og så bruger avisen 
for øvrigt en halv side på en omhyggelig levnedsbeskrivelse af: “Direktøren fra suc-
cesteatret”. Personlig fik jeg lige fra begyndelsen et meget fint samarbejde med hele 
det udmærket sammensatte hold af erhvervsfolk og kulturpersoner. Ikke mindst med 
Ole Andresen fra DSB og Hans Skov Christensen fra DI. At atmosfæren var så god, at 
vi relativt hurtigt fandt fælles fodslag i behandlingen af diverse problemer, kom os til 
gode allerede på det første bestyrelsesmøde, hvor vi blev præsenteret for den kends-
gerning, at man fra politisk hold, havde mistet tilliden til teatrets chef Boel Jørgensen, 
og ret direkte opfordrede den netop tiltrådte bestyrelse, til hurtigst muligt at finde en 
løsning på det problem. Man kan roligt sige, at vi blev bedt om at trække i arbejdstø-
jet fra dag et. Og så vil jeg for øvrigt ikke bruge mere spalteplads på dette “gæstespil 
på Det kgl. Teater”, udover at konstatere, at det også var interessant at opleve teatret 
fra den vinkel.

Og så var det pludselig spændende, at sidde til møde med Aalborg Teaters besty-
relse, så at sige “på den anden side af bordet”. Men hvor er jeg glad for, at man først 
efter min chefperiode etablerede en såkaldt professionel bestyrelse. I min tid som 
chef i det nordjyske, var der en bestyrelse af lige dele amtsrådsmedlemmer og teate-
rinteresserede borgere. Amtet var tilskudsyder, så det var naturligt, at der sad repræ-
sentanter fra dette råd. Men formanden og den anden halvdel, var “menige” borgere 
i amtet, der sad i bestyrelsen, fordi de ganske enkelt elskede teater.

Tilbage “på pinden” i Aalborg ventede endnu 31 stykker dramatik på at blive 
forløst, før den “Pedersenske æra” var forbi
Jeg vidste godt nok ikke dengang, at det lige netop var 31 premierer, der ventede os, 
men det var det altså.

For mit eget vedkommende lå Tjekhovs vidunderlige tragiske komedie Kirsebærha-
ven og ventede på, at jeg tog de sidste forberedende beslutninger, før prøverne gik i 
gang. Allerede mens vi arbejdede med Lang dags rejse mod nat, drømte scenografen 
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Ingolf Bruun og jeg om at sætte et af Tjekhovs mesterværker op, og vi blev fyr og 
flamme, da vi nærmest ganske tilfældigt fandt ud af, at Aalborg Teater aldrig havde 
spillet en Tjekhovforestilling. Vi valgte Kirsebærhaven, fordi den ville passe vores 
ensemble bedst, og jeg valgte at gennemføre beslutningen, selvom Ingolfs så alt for 
tidlige død kom på tværs. Nu blev det Ves Harper der kreerede den meget fortællen-
de og smukke scenografi.

Det er så forunderligt med Tjekhovs skuespil. De er så enkle og ligetil, og når de 
virkelig lykkes, er det som om man pludselig forstår alt. Verden, menneskene, livet, og 
man går let og beriget fra oplevelsen. Helt anderledes har man det efter at have over-
været en mislykket Tjekhov – og dem har verden desværre set mange af – for så er 
det som om det hele bare blev til ord – ord – ord! Jeg håber Tjekhov ville have været 
tilfreds med vores Kirsebærhave. Jeg synes vi ramte komedietonen uden at vi forrådte 
tragedien bag det hele, sådan som han har ønsket det.

TUMLINGEN ser dagens lys, og er en spændende lille nyskabelse for de mind-
ste på Kælderscenen
Næste generation i den Sangill/Pedersenske teaterfamilie, Susanne, er initiativtager 
til etableringen af endnu en scene på Aalborg Teater, hvor der skal spilles for de mind-
ste. Hun får omdannet kælderscenen til en rigtig rar og børnevenlig teaterhule, som 
hun døber TUMLINGEN, hun importerer Anemoneteatrets succesforestilling Bamse 
og den kinesiske prinsesse, en dramatisering af Jan Mogensens børnebogsklassiker, og 
går så for resten i gang med at instruere forestillingen. Jeg var der på premieredagen, 
og kunne fryde mig over børnenes udelte opmærksomhed og fryd over handlingen. 
“Det var en god film” mente en lille fyr, der hed Christian 

Forestilling nummer to, som kom op sæsonen efter, var en eventyrlig troldekome-
die Hovsa, om den lille trold Hovsa, honningfuglen og den fattige dreng Hans. En smuk 
og moralsk historie om at mødes og blive venner trods store forskelle. En forestilling 
med abstrakte begreber og ordlege, som man kunne frygte gik hen over hovedet på 
de små publikummere, men jeg skal love for, at de tog det til sig, dels i åndløshed og 
dels i jubel. Børns evne til at fatte og tage imod, skal man bestemt ikke undervurdere. 
Det lærte jeg en hel masse mere om den dag. Det var helt igennem en lykkelig lille 
teaterproduktion, oven i købet med indlagte sange til musik af vores repetitør Gun-
hild Kjær. Og så mangler jeg bare at fortælle, at Susanne både havde skrevet stykket, 
skabt scenografien til det, og instrueret det.

Der er ingen tvivl om, at det “iværksættergen”, der flere år senere er med til at 
skabe Himmerlands Teater, kikker frem i al stilfærdighed allerede her. For øvrigt har 
jeg altid ment, at hun havde helt naturlige evner som instruktør, og at hun burde prio-
ritere den side af sig, hvilket hun unægtelig senere har gjort på det fine lille teater på 
Kulturkajen i Hobro.

Drømmen der gik i opfyldelse, foldede sig ud, lykkedes, og nu så småt var ved 
at lakke mod enden… 
Samtidig med at jeg vidste, jeg ville komme til at savne teatret, menneskene og al det 
vi havde skabt sammen i disse ni år, så vidste jeg også, at det var rigtigt at begynde 
nedtællingen. Og når jeg i dag tænker tilbage, kan jeg stadig føle et sug i maven og 
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et stik i hjertet, fordi jeg savner tiden dengang med alle dens udfordringer, og savner 
alle de skønne mennesker som i den grad hjalp mig med at skabe den helt særlige 
ånd, der rådede over stedet.

Den nedtællingsperiode, disse sidste to år, skal selvfølgelig ikke forbigås i tavshed, 
og for øvrigt var der stadig lidt på min oprindelige ønskeseddel, som ikke var blevet 
indfriet.

Jeg ønskede f.eks. meget, at vi fik Arthur Miller – den amerikanske Ibsen – på 
repertoiret, så det kom han. Hans Rosenquist lavede to fornemme Miller iscenesæt-
telser: Først Alle mine sønner, som blev en aktuel kommentar til krigens hæslighed og 
pengeverdenens dobbeltmoral. Teatrets “hårde kerne”: Jens Østerholm, Bodil, Jens 
Jørn Spottag og Anders Gjellerup Koch, var igen i centrum, ligesom i O‘Neills Lang 
dags rejse mod nat, og de ydede alle fornemme præstationer. Dernæst og ikke mindre 
vellykket, satte han Udsigt fra broen op, i en yderst enkel men meget fascinerende 
scenografi af Claus Rostrup. Men i denne Millerforestilling, var det ikke Jens Øster-
holm men Erik Wedersøe der kreerede den centrale rolle som patriark

Et andet endnu ikke opfyldt ønske, var et forsøg på at genoplive de absurde, som 
var en væsentlig del af teatrets repertoire dengang i 60‘erne, da vi første gang var i 
Aalborg.

Kim Bjarke og hans scenograf Nina Flagstad, var mere end begejstrede over at få 
lov til at prøve kræfter med et stykke af Samuel Beckett. For vi blev ret hurtigt enige 
om, at ham skulle det være: Den største, klareste og dybeste af absurde. Vi endte med 
at vælge Slutspil. For det første fordi det er et hamrende godt og fortvivlende pessi-
mistisk stykke der passede helt forkert, men på den gode måde, overfor lykken og 
heldet og morskaben i Thomas Mallings Aladdin, som samtidig gik på Store Scene. At 
der kun var fire personer, overfor Aladdins tyve, passede vores økonomi godt. Og så 
syntes både Kim og Nina – ja, for resten hele huset, at det var en herlig joke, at direk-
tørparret var gået med til at kravle ned i forestillingens to berømte skraldespande.

Det blev en rystende, gribende og knivskarp opsætning, og for Bodil og mig blev 
det en ganske særlig oplevelse, idet vi ikke havde haft et egentligt scenisk samspil 
siden jeg skiftede skuespilleren ud med instruktøren, ja, faktisk er det endnu længere 
siden. Skraldespand eller ikke skraldespand, det var rigtig skønt at komme på scenen 
igen.

I min niende og sidste sæson
skete der endnu engang noget uforudset, der gjorde at jeg kom til at iscenesætte, 
ikke kun de to planlagte forestillinger, men hele tre. Både årsagen til at det blev til tre, 
og forestillingerne som sådan, vil jeg kommentere, når beretningen om de ni fantasti-
ske år, nærmer sig sin afslutning.

Men før jeg når der til, vil jeg filosofere lidt over stykkerne i den buket af mangfol-
dighed, som resten af sæsonen bestod af:

Galefyrsten af Henning Mankell over Elgard Jonssons roman. Om drengen der 
diagnosticeres “uhelbredelig skizofren”, bliver helbredt af den utrættelige kvindelige 
psykolog, og ender med selv at studere psykologi. Dramaet kunne lige så godt have 
heddet: “Man gjorde et barn fortræd”. Fornemt indlevet spil af Per Lykke Hansen, 
Githa Lehrmann og Henrik Weel, med vores norske forbindelse Catrine Telle som in-
struktør.
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Falsettoland af William Finn og James Lapine. Den lyrisk smukke, men samtidig foruro-
ligende musical, om religiøsitet, seksualitet – primært homoseksualitet – med AIDS i 
sit kølvand. Man kan også sige, at dens egentlige budskab var, at livets glæder af og 
til er stilfærdige, og dets sorger krævende og pludselige. Følsomt iscenesat af Inger 
Eilersen og fremragende spillet af Henrik Weel, Jesper Vigant, Githa Lehrmann, Lars 
Lohmann, Gitte Siem, Susanne Sangill og de to drenge: Ronny Sterlø og Henrik Lar-
sen. Og så undrer jeg mig endnu engang over, at ikke et eneste andet dansk teater 
havde lyst til at spille denne fine kammermusical. Nu er det for sent, men dengang …

Udsigt fra broen af Arthur Miller. et stykke om indvandring – i det her tilfælde om 
italienske mere eller mindre illegale indvandrere i USA efter anden verdenskrig. Det 
handler om det enorme kultursammenstød der finder sted, når italienske landarbejde-
re møder den amerikanske livsform, bliver havnearbejdere, og skal tilpasse sig et sy-
stem, der er mindst ligeså undertrykkende, som det de kommer fra. Og så er der inde 
i centrum, historien om den skjulte, fortrængte kærlighed, den grænseløse jalousi og 
de psykologiske mekanismer, der fører frem til patriarkens, en stærk og livskraftig 
mands fuldstændige deroute, gennem hans desperate forsøg på at skjule sin skyld-
følelse over sin stadig voksende kærlighed og erotiske besættelse af sin steddatter. 
Med Hans Rosenquist ved roret og Erik Wedersøe som patriarken, omgivet af Bodil 
Sangill, Benny Poulsen, Jens Jørn Spottag, Mette Marie Ahrenkiel og Anders Koch, fik 
publikum en følelsesmæssig mavepuster af dimension.

Tvillingerne af Shakespeare. Jeg ville så gerne have min gamle læremester Sam Be-
sekow til at lave en forestilling. Den sidste jeg lokkede med var netop Tvillingerne. Jeg 
vidste, at Sam havde lavet en ret så festlig bearbejdelse, men hans endelige svar blev: 
“Nej tak Mogens, jeg er for træt, men du kan få lov at kikke i min gamle regibog.” Det 
blev så Morten Hovman der kom til at sætte Tvillingerne i scene, og med Sams manus 
som udgangspunkt, lavede Morten en af de morsomste og mest finurlige Shakespe-
are komedier, jeg har set. Aldrig har jeg oplevet så meget fræk og frydefuld forveks-
ling, som når skuespillerne boltrede sig i Mortens idéer og Søren Glads helt nutidige 
scenografi. Af de mange medvirkende, vil jeg nøjes med at nævne de to forrygende 
tvillinger, Henrik Weel og Lars Lohmann og deres koner Githa Lehrmann og Gunvor 
Reynberg.

Lille stemme af Jim Cartwright. Når man finder et skuespil, der så hjertegribende 
smukt og forfærdeligt beskriver de små eksistenser i livet, og samtidig gør det så mor-
somt, at det får prisen som “Årets komedie”, så har man næsten pligt til at spille det. 
Som Cartwright beskriver dem, er det ikke kun muligt at høre dem, det er ligefrem 
muligt at interessere sig for dem, de der normalt lever på bunden af vores samfund. 
Cartwright leger med sproget, der får nogen ordentlige slag i bolledejen i denne Aske-
pot komedie med Gitte Siem og Petrine Agger som mor og datter, og med Kirsten 
Peuliche som instruktør.

Fernando Krapp har skrevet et brev til mig af Tankred Dorst. Hvad der var løgn, og 
hvad der var sandhed i dette raffinerede lille stykke, der var som skabt til kældersce-
nen, fandt jeg faktisk aldrig ud af. Denne kærlighedshistorie, dette trekantdrama, pir-
rende og gådefuldt som en thriller, og samtidig så raffineret og behersket i sin form. 
Ensemblet: Jens Jørn Spottag, Dea Fog, Jørgen Larsen og Ebbe Trenskow stod selv 
for instruktionen og den klassisk enkle scenografi.
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I fem sæsoner havde vi haft Uppercut Danseteater på en uges gæstevisit på Lille 
Scene, hvor de dels dansede deres forestilling om aftenen, dels lavede workshops for 
publikum om dagen. Der var rigtig mange, der havde taget imod vores tilbud om at 
opleve moderne dans, og en del der havde kastet sig ud i truppens workshops og på 
den måde havde afprøvet dansen på egen krop. Deres sidste gæstespil på Aalborg 
Teater, var en nyskabelse, en operaballet: Birds and stone som blandede musik, dans 
og ord.

Foruden disse “skuespil for voksne” bød repertoiret denne sidste sæson på to spil 
for børn: Peter Pan, om drengen der ikke vil blive voksen, der var årets skolescene 
forestilling, og Hovsa, der var TUMLINGENS tilbud til de mindste.

Mit eget bidrag som instruktør til denne sidste sæson, havde temmelig meget 
karakter af “blandet landhandel”
Jeg åbnede sæsonen med Peer Gynt Hvorefter jeg satte årets juleforestilling op, som 
var endt med at blive Jul i Nøddebo Præstegård. Det kunne ikke godt blive mere tra-
ditionelt. Og endelig sluttede jeg hele epoken af med en helt tredje dramatisk genre: 
En musical. Vi skabte nemlig selv en ny dansk musical: 1864 – I krig og kærlighed, med 
musik af Carsten Johs. Mørch og tekst af Jesper Kjær. Disse tre forestillinger har hver 
sin ikke uinteressante tilblivelseshistorie:

Først Peer Gynt
I adskillige år havde jeg drømt om at iscenesætte Peer Gynt, Henrik Ibsens gigantiske 
drama om selvbedrag forklædt som selvudfoldelse. Man kan også kalde det drama-
et om trolden i mennesket, som i fabelagtige og maleriske scener viser menneskets 
kamp for at undslippe drifternes tilfredsstillelse og helvede. For selv om Peer er en 
dejlig og fandenivoldsk knægt – elsket af pigerne, men mest af sin mor – og selvom vi 
ikke kan stå for ham og hans forrygende løgnehistorier, så er det den eviggyldige hi-
storie om mennesket, der mister sin sjæl i jagten på succes. Hvem er Peer og hvem er 
jeg? Hvad er der inderst inde, når alle lagene er skrællet af som på et løg? Peer Gynt er 
en rejse gennem tid og sted, langt ud i verden og ind i sjælen. En rejse på livets urolige 
hav. Og et eller andet sted sidder Solveig og venter… eller gør hun?

Som sagt havde jeg i årevis drømt om at finde min sceniske løsning på dette syv 
og en halv time lange læsedrama, uden at det var lykkedes. Men så, en solbeskinnet 
sommersøndag i det herrens år 1991, oplevede jeg og min lille familie et drama, som 
fik alle brikker til at falde på plads. Fra vores sommerhus var vi taget til stranden, hvor 
der denne søndag eftermiddag var i hundredvis af glade, badende og legende menne-
sker. Også vi badede, og Bodil og jeg svømmede, som så ofte før langs stranden, da vi 
opdagede, at strømmen havde ført os flere hundrede meter ud. Vi prøvede at bevare 
roen, men gik faktisk lidt i panik, for der var fandeme langt til bunden. 

Jeg var en rimeligt god svømmer dengang, men Bodil havde ikke en chance for at 
komme ind ved egen hjælp. Vi var for langt ude, til at kunne høre alle de glade stem-
mer fra stranden, og jeg kan huske jeg tænkte: “Hold kæft, hvor er det en åndsvag dag 
at dø.” Og imens strømmede tanker og oplevelser gennem hjernen på mig. Brudstyk-
ker af et liv på godt og ondt. Svigt og ting man måske kunne have gjort anderledes, 
bedre, mindre selvoptaget… Heldigvis havde vores to “vandhunde”, Susanne og Ole, 



122

fået færden af, at noget var galt, der ude hvor vi lå og kæmpede, og med Oles hjælp, 
fik vi også Bodil levende ind. Da vi lidt senere lå gispende inde på stranden, mens livet 
og lyden af legende mennesker vendte tilbage, begyndte noget at dæmre omkring 
min  Peer Gynt… 

… Min oplevelse af dødens nærhed, der ude i vandet, blandede sig med Peers, og i 
løbet af de næste dages nærlæsning, fandt jeg ud af, at min Peer Gynt skulle begynde 
i 5. akt, hvor Peer som gammel er på vej hjem, og skibet går ned, og han ligger og kar-
ter rundt i vandet mens han skriger på sin gud og genoplever sit liv, ligesom jeg havde 
genoplevet mit den sommerdag. Gamle Peer skulle genopleve sit, ved at hans unge 
jeg bogstavelig talt “sprang ud af panden på ham” hvorefter de kunne begynde den 
lange rejse gennem livet – sammen. Den unge, der handler vitalt og tager for sig af li-
vets retter, mens den gamle betragter, reflekterer og ind imellem græmmer sig. Ideen 
gav mig en næsten filmisk mulighed for at klippe tæt fra scene til scene, og opgaven 
omkring bearbejdelsen var så at komprimere teksten til dette filmiske princip.

Store Scene var midt i en tiltrængt renovation, så jeg kunne tillade mig at bruge 16 
spillere på en totalt ommøbleret Lille Scene, hvor vi spillede både foran, bag og ikke 
mindst ude blandt publikum på Peers og livets korsvej.

Det blev en forestilling jeg ikke kunne slippe. Jeg så den igen og igen, og hver gang 
ramte den noget dybt inde, noget der trængte sig på og ville ud, ud og op i lyset men 
åbenbart aldrig kom det. Jeg spurgte tit mig selv, om der mon ikke boede en Peer i 
os alle. Da vi havde spillet et par uger, blev Ebbe Trenskow syg, og jeg fik chancen for 
at opleve min egen iscenesættelse af dette sjæledrama fra skuespillerens synsvinkel., 
idet jeg fra og med denne aften overtog hans fem roller.

Jul i Nøddebo Præstegård
havde jeg faktisk gjort mig umage for ikke at spille. Jeg syntes selv, at det var lykke-
des at finde skønne, festlige, familievenlige alternative stykker til den gamle traver. 
Men selvfølgelig var det kun et enkelt af stykkerne, der havde noget med jul at gøre, 
og i hvert fald, når julen nærmede sig, var der altid en eller anden bedsteforælder, 
der meget diskret dristede sig til at spørge mig, om jeg dog aldrig havde tænkt mig at 
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spille Jul i Nøddebo Præstegård? Denne sidste sæson havde jeg tænkt mig at gentage 
Thomas Mallings og Jane Wesselys succes med totalbearbejdelse af en klassiker. Tre 
gange før var det lykkedes for dem. Både De tre musketerer, Robin Hood og Aladdin var 
kunstneriske og salgsmæssige succeser. Der var bare den hage ved planen, at ingen 
af os kunne finde den historie, som de tændte på. Hvad gør man så? Man bider ho-
vedet af al skam, og … man kan også sige det sådan, at man beslutter sig for at give 
alle nordjyske bedsteforældre og deres børnebørn en julegave, som de længe havde 
ønsket sig. I hvert fald besluttede jeg, at vi satte Jul i Nøddebo Præstegård op, men 
renset for alle de mere eller mindre åndsvage påfund, der i tidens løb havde “sneget 
sig ind”, og af mange blev betragtet som uundværlige 

På Folketeatret havde jeg året før set deres udgave med alle de tilkomne påfund, li-
gesom jeg ikke kunne undgå at høre hvordan børnene småkedede sig, når de spurgte: 
“Bedstemor, hvornår kommer nisserne”? Jeg skammer mig ikke over at sige, at vores 
“efterbiedermeier” hyldest til idyl og borgerlighed parret med en god portion ægte 
dansk humor gik rent hjem uden de omtalte indbyggede narrestreger, men ikke uden 
vores allestedsnærværende søde og frække nissebørn. 

Emilia, vores barnebarn, var med som nissebarn, og jeg kan stadigvæk få julelys i 
øjnene, når jeg tænker på scenen, hvor nissefar kommenterer studenternes afvisning 
af nisser, med et: “Hvad børn, er vi ikke til?” og nissebørnene, der jubler: “Joooooo!”

1864 – i krig og kærlighed!
I efteråret 1992 fik jeg besøg af den unge komponist Carsten Johannes Mørch, som 
ville spille noget af sin musik for mig. Den kendte engelske sangpædagog Ian Adam, 
som vi altid brugte under indstuderingen af musicals, havde anbefalet os begge at 
tage kontakt, fordi, som han sagde: “Måske ligger der en eller anden musical og gem-
mer sig i Carstens musik.” Jeg havde ikke lyttet ret længe, før tankerne begyndte at 
kværne oppe i mit lille hoved, for kunne man forestille sig, at vi kunne nå at skabe en 
stor ny dansk musical, som et flot og folkeligt punktum for min chefperiode? Jeg kan 
huske, at jeg vandrede op og ned ad gulvet, mens jeg lyttede videre til denne fandens 
iørefaldende musik. Men en musical skulle jo have en historie, og hvor var den histo-
rie, som forløste lige netop denne musik, så alt smeltede sammen til et medrivende 
stykke musikteater. Vi var begge lige opsatte på at det skulle lykkes, og skiltes med de 
bedste forhåbninger.

Det blev vores fine oversætter, tekst- og revyforfatter Jesper Kjær, der kom med 
den idé og historie, der havde de kærligheds- og jalousitemaer, som Carstens musik 
havde brug for, nemlig den gamle danske folkevise om Ebbe Skammelsen, hvor verset 
om hans hjemkomst fra krigen, lige netop den dag, hvor hans svigefulde bror Peder 
holder bryllup med Ebbes forlovede, lyder:

”Al den tro jeg eder gav, den haver Peder, eders broder. 
Al de dage jeg må leve, jeg vil eder være for moder”.
Fordi træder Ebbe Skammelsen så mangen sti vild.
Vi startede med et enkelt møde – Jesper, Carsten og jeg – hvor vi i løbet af nogle 

timer fandt frem til, at vi flyttede tiden til 1864 og krigen med Tyskland, hvor vi miste-
de Sønderjylland. Jeg var godt nok lidt bekymret over den nederlagets stemning, som 
hvilede over denne krig. Til gengæld var der en god spænding mellem startens tro på 
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sejr, ligesom i 1948, og det endelige nederlag, ligesom der var vidunderlig mulighed 
for konfrontation mellem borgerlighed og feststemning i det velhavende Skammel-
sen hjem i Nordjylland og de rå krigsscener i Dannevirke og Dybbøl i Sønderjylland. Og 
så gik vi forresten i gang!

I første omgang ud fra en ret løst skitseret scenegang, med inspiration fra den 
gode gamle folkevise. Vi var klar over, at det ikke ville blive det berømte danske lune, 
der skulle bære denne historie, for at sige det mildt. Vi forsøgte dog på dette tids-
punkt i processen, at lokke et eller andet humoristisk ud af stoffet, og fandt samme 
tema i en lidt nyere skillingsvise: “På samsø var en pige” hvor ovenstående vers om 
Ebbe Skammelsens hjemkomst, har fået en noget mere morbid karakter – og så har 
Ebbe for øvrigt skiftet navn til Jørgen:

“Jørgen”, skreg Hansine, “Er du rigtig vel, 
 hvorfor har du skrevet, du var slået ihjel?
 Nu er det for silde her skal være gilde
 jeg skal hà  en lille. O, det var en skam”.

Det her primært for at vise lidt om nødvendige omveje.

Rollefordelingen imellem os var ret klar: Jeg tog mig af dramaturgien, mens Carsten 
og Jesper satte toner og ord på. Vi mødtes to gange i løbet af sommeren 93 i Jespers 
sommerhus i Gilleleje... Næ, det var vist tre gange?... Og slog os ned nogle dage, hvor 
vi – bortset fra nødvendige spisepauser – digtede og diskuterede og skrev til og skrev 
om. Det var en fantastisk tid, som ingen af os vil glemme, selvom vi af og til måtte 
“likvidere en genial ide”, og i stedet underordne os de to andres ideer og helheden.

Tvivlede vi nogensinde på projektet? Tvivlede vi på dette bestillingsværk, som blev 
til på grund af min helt umiddelbare glæde over Carstens musik? Vi var jo alle tre 
novicer. Carsten havde altid drømt om at skrive musicals, men hverken Jesper eller 
jeg havde tænkt i de baner, før Carsten præsenterer sin musik for os. Tvivlede vi på 
noget tidspunkt? Tvivl er ikke det værste man kan have, især ikke i begyndelsen af et 
projekt, hvor den kan være en god og kritisk inspiration. Jeg husker lidt diffust noget 
om problemer med proceduren, efter at jeg havde skitseret et dramaturgisk, brugbart 
forløb: For hvem skal “lægge ud”? Er det komponisten eller digteren? Carsten havde 
allerede skrevet så meget musik, så mange temaer, der idé- og stemningsmæssigt, 
kunne gå lige ind i vores historie, at Jesper måtte finde sig i at være den, der måtte 
“hænge på”, hvis man kan sige det sådan. Som han lidt forbandet opponerede: “Så er 
det mere normalt, at teksten, altså librettoen ligger klar, og musikken derefter kommer 
og fuldkommengør værket.”

 Det var faktisk også sådan vi arbejdede, Poul Borum, Jan Yngve Trede og jeg, da vi 
skabte de to operaer til Det kgl. Teater. Men bortset fra disse problemer, som vi altid 
fandt en løsning på, og ofte i treenighed, tvivlede vi så nogensinde på, om vi magtede 
opgaven? Ja, lidt måske. Især i begyndelsen. Men efterhånden som min dramaturgi 
blev fyldt ud, og figurerne i folkevisen blev vekslet til “levende” menneskers tanker 
og handlinger via ord og toner, og vi kunne ane konturerne af en god historie, fulgt til 
dørs af yderst iørefaldende musik, smed vi endegyldigt tvivlen overbord og troede på 
vores projekt.
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Den tolvte maj 1994 var der premiere på denne ægte danske musical. Vistnok det stør-
ste projekt der nogensinde var blevet afviklet på den nordjyske landsdelsscene. 

Nu måles værdien af teaterkunst godt nok ikke på, om det er et overflødigheds-
horn med tilsvarende mange medvirkende, men når en forestilling kræver det store 
udtræk, er det også rart at kunne levere det, og i 1864 – i krig og kærlighed var der 12 
skuespillere og 16 korister på scenen, 13 musikere i graven samt 11 teknikere over, 
under, foran og bagved scenen for at tage sig af de 27 sceneskift. I alt 52 personer var 
hver aften i intens funktion, synlige eller usynlige for publikums medleven. Når jeg 
tænker tilbage på premiereaftenen, erindrer jeg en stemning af eufori i hele huset: “Vi 
gjorde det – vi skabte den her musical helt fra bunden.” Og så husker jeg, hvordan de 
forrygende kampscener fra slagtebænk Dannevirke og Dybbøl fuldstændig tog pu-
sten fra mig, skønt jeg unægtelig havde set dem nogle gange, og kendte hver detaljes 
tilblivelse. Hvis jeg skal være helt ærlig, husker jeg også, at jeg åndede lettet op, ikke 
mindst næste dag, da jeg læste aviserne og konstaterede, at vi ikke kun var sluppet 
fra eksperimentet med livet i behold, men med mange rosende ord og en enkelt eller 
to dråber malurt i bægeret.

Det var ikke uden sorg i hjertet, vi forlod Aalborg Teater og Nordjylland
Jeg husker, at vi allerede dengang tænkte: “Nu slutter den bedste tid i vores teater-
liv”. For Bodils vedkommende blev det med succesen som fru Skammelsen, mens jeg 
sluttede med ligeså meget turbulens, som dengang jeg tiltrådte som chef ni år tidlige-
re.

Jeg havde sagt ja til at iscenesætte årets sommerforestilling på Grønnegårds Tea-
tret, så jeg startede prøver derovre før sommerferien, og pendlede ligesom dengang 
– blot i modsat retning.

Den uigenkaldeligt sidste 1864 – i krig og kærlighed. Festforestillingen der skule slut-
te min epoke i Aalborg Teaters historie, var lige ved at ende som en skamfuld affære:

Carsten var rejst til Aalborg allerede om eftermiddagen, for at gøre klar til sin helt 
særlige afskedssalut for mig. Han havde nemlig fået lov til at spille en buket af fore-
stillingens melodier på Budolfi Kirkes klokkespil, så det kunne høres over hele byen. 
Den eneste der ingenting hørte, var mig. Jeg vandrede nemlig nervøst rundt i Kastrup 
Lufthavn, og ventede på, at der igen skulle lette et fly mod Aalborg. Endelig blev der 
givet grønt lys, og jeg fik snakket mig ombord på det først afgående fly, og nåede lige 
akkurat frem til selve festforestillingen.

Og det var det: En festforestilling! Og vidunderligt at se den igen.
Men før der blev lukket og slukket, blev jeg overrasket med den kærligste gave 

man kan tænke sig. En gave jeg lige siden har båret et eller andet sted inden i mig. 
Når jeg sidder her ved min pc, lukker øjnene eg tænker tilbage på situationen, kan jeg 
se det hele for mig: Tæppet der pludselig går op igen og afslører scenen pakket med 
mere end fyrretyve scenekunstnere: Skuespillerne og koret, der netop havde afsluttet 
aftenens forestilling og nogle der bare kom forbi, for at sige “tak for denne gang”. 
Jeg var glad for at jeg sad skjult af mørket i salen, da de brød ud i sang, og afslørede 
et både festligt, forrygende, sorgfuldt og rablende morsomt hyldest potpourri til mig. 
Alle tekster skrevet til melodier fra de musicals vi havde spillet. Ja, jeg var glad for 
mørket, så jeg diskret kunne fjerne de tårer der uvægerligt pressede sig på. Og der 
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stod Bodil oppe på scenen sammen med sine kammerater. Hun kunne ligeså godt 
have siddet nede på 6. række i mørket sammen med mig, og modtaget sin velfortjen-
te del af denne hyldest.
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Ottende Akt

Tilbage til hovedstaden – hvor vi opgiver Bodils barndomsdrøm:  
Det stråtækte bondehus fra 1792
Efter en intens granskning over vedligeholdelse med mere af det skønne, højt elske-
de bondehus – Bodils barndomsdrøm – blev vi enige om, at det var en drøm, vi ikke 
skulle tilbage til. Vi måtte erkende, at kræfterne og overskuddet ikke mere var til at 
bo i det vedligeholdelseskrævende hus, og da vores søn og svigerdatter Ole og Jeanie 
gerne ville købe det, og det således blev i familien, var der slet ingen tvivl: Vi skulle 
finde noget andet, og gerne inde i byen. I vores naivitet satte vi en annonce i Politi-
ken, med overskriften: “Teaterpar søger lejlighed med udsigt til søerne eller parkområ-
de”. Det kom der selvfølgelig ikke noget ud af, selvom vi tilbragte et par weekender 
med at styrte rundt og kikke på mere eller mindre håbløse eller vildt dyre tilbud. Når 
vi fortalte at vi kom fra Aalborg, hvor vi boede i lejelejlighed med udsigt til Limfjorden, 
for – jeg har glemt hvor lidt vi betalte – var svaret: “Ja, det er jo andre priser herovre”, 
eller “Hvorfor fanden bliver I ikke bare boende?”

Og så skete der alligevel pludselig noget. Vi blev ringet op fra Grønland af en syge-
plejerske som fortalte, at hun og hendes mand, der var politifuldmægtig, netop havde 
forlænget deres kontrakter med myndighederne på Grønland, og derfor godt ville 
fremleje deres lejlighed ud til os. Jeg svarede, at vi kun var interesseret, hvis vi kunne 
købe den, hvorpå hun gav sig til at filosofere over muligheden: “De havde jo allerede 
ét barn, og hun var gravid med det næste, så i virkeligheden havde de nok mere brug for 
et hus med have, når de kom hjem til Danmark igen”… I hvert fald blev vi enige om, at 
de tænkte over, hvad de ville med lejligheden, mens vi tog over og kikkede på den… 
Fra det øjeblik vi havde stukket næsen indenfor, var vi ikke i tvivl: Det var simpelthen 
en ny drømmebolig, sydvendt og med udsigt til Frederiksberg Have, som lå mindre 
end 50 meter fra hoveddøren. Lang historie kort: De ville godt sælge, og vi blev enige 
om pris og vilkår, som var så rimelige, at vi havde råd til en gennemgribende abso-
lut nødvendig renovering, og i denne drømmebolig sidder jeg nu og prøver at samle 
brudstykkerne af mit liv til en meningsfuld helhed.

Jeg holder lige en pause, for pludselig er alt anderledes i lille Danmark – ja på 
hele vores stakkels klode. Og ikke kun på grund af vores klimaproblemer
Det er i dag fredag den 13. marts i det herrens år 2020. For to dage siden lukkede vo-
res regering bogstavelig talt Danmark ned på grund af den Corona virus, som har sat 
både os og den øvrige verdens lande mere eller mindre skakmat. Bliv inde hvis du ikke 
har noget uopsætteligt at gå ud efter, lyder regeringens parole.

Vi havde billetter til tre yderst forskellige, men umiddelbart interessante, klassiske 
teaterstykker: Euripides: Jason og Medea, Bertold Brechts: Mutter Courage og Strind-
bergs: Leg med ilden. Jason og Medea på Himmerlands Teater nåede vi at se. Det var en 
yderst velspillet forestilling i en rå, enkel og asketisk scenografi, men de to andre må 
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vi muligvis kikke langt efter, da alle teaterforestillinger er aflyst indtil videre. Der er 
for øvrigt lidt “kult” over dem alle tre: Himmerlands Teater, hvor Susanne er leder og 
samtidig spiller Medea, har i dets 14 leveår ikke haft én fiasko. Det kgl. Teater, der med 
Karen-Lise Mynster som Mutter Courage, har valgt øjeblikkets måske mest brugte og 
populære skuespillerinde. Endelig Betty Nansen Teatret, hvor den kunstneriske leder 
Elisa Kragerup selv iscenesætter Leg med ilden. Elisa Kragerup, som ifølge anmelder-
ne: “ikke kan sætte en fod forkert”. Og indrømmet, hun har lavet den ene spændende 
og anderledes forestilling efter den anden. 

Faktisk havde jeg vel egentlig selv lidt “kult” over mig, dengang i min “storheds-
tid”. I hvert fald havde jeg – ligesom de tre nævnte kunstnere – held til at ramme 
såvel publikums som anmeldernes smag, også når en forestilling var forud for sin tid. 
Og både på Det kgl. Teater og ikke mindst i de ni år på Aalborg Teater, var det som om 
heller ikke jeg “kunne sætte en fod forkert”.

Der er nu gået næsten 14 dage, hvor alt hvad der tænkes, tales og skrives om, er 
denne nye pest: Coronaen. Side op og side ned, har vores daglige nyhedsmedie Po-
litiken belyst problematikken, “at leve med angsten for denne – i værste fald – død-
bringende virus.” Jeg har til gengæld absolut ingenting skrevet! Det føles så sært 
og ligegyldigt at skrive på denne beretning, når klodens mennesker kun taler om og 
frygter denne, indtil for få måneder siden total ukendte virus, som pludselig dukker 
op i Wuhan i Kina, rystende hurtigt spredes, og giver sig til at hærge. Og så på et tids-
punkt hvor alt overskud og lidt til, både menneskeligt og økonomisk burde kastes ind 
i kampen mod vores gigantiske klimaproblemer. Vi er i karantæne, Bodil og jeg, her i 
vores store, skønne lejlighed, så det er ikke så slemt at være spærret inde. Vi kommer 
da også ud, går en daglig tur på Solbjerg Parkkirkegård eller i Frederiksberg Have, og 
det er ganske fortryllende i disse dage, hvor solen skinner balsamisk, og forsommeren 
melder sin snarlige ankomst gennem alt det grønne og farvestrålende der spirer og 
pibler frem… Det er som om foråret beder os om at holde ud og være fortrøstnings-
fulde. Bortset fra disse ture, hvor sindet lades op, respekterer vi hele den yngre del af 
familien, når de med miner, næsten ligeså alvorlige som statsministerens, formaner os 
om at blive hjemme og passe godt på os selv.

Så jeg sætter jeg mig igen til computeren, for at sysle med historien om mit livs op 
og nedture… Hvor kom jeg til?... Pludselig synes jeg igen ikke rigtigt, jeg ved hvorfor i 
alverden jeg gør det, hvorfor jeg prøver at få hoved og hale på alle disse oplevelser og 
erfaringer… Jeg rejser mig og slår et slag hen til vinduet og nyder udsigten over Fre-
deriksberg Have. Man filosoferer så godt, når man tillader sig “bare at glo ud i luften”. 
… Der er bogstavelig talt ingen trafik på Søndre Fasanvej, hvor det arbejdende folk på 
denne tid af dagen, normalt sidder fast i køen på vej hjem til kødgryderne… Jeg står 
vitterlig og glor, bare glor, ned på gaden i vores lille smørhul… Det er ret sjældent vi 
får lov til at smage livets uretfærdigheder her i Norden, sådan som vi gør nu… Vi er 
pludselig i samme båd som alle verdens andre folk. Og vi der er gamle, rammes hår-
dest, hvis vi rammes af denne Coronasmitte, og det hvad enten vi er rige eller fattige, 
hvide, sorte, brune eller gule. Der er en sær, overordnet og barsk retfærdighed ved 
sådan en virus.

Jeg kommer som ofte til at tænke på og filosofere over forgængeligheden og 
døden. Sådan går det også nu … Men så beslutter jeg mig for at være konstruktiv og 
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vende tilbage til den ufuldendte levnedsberetning. Coronakrisen og de daglige mel-
dinger og grafer om antallet hospitalsindlagte henholdsvis døde, er unægtelig også 
som at få et vink med en vognstang: “Se så at blive færdig med den her beretning mens 
tid er!” Så jeg sætter mig til computeren, for at fortsætte hvor jeg slap.

Efter de ni forrygende år i Aalborg, hvor alt handlede om teater, skulle man 
tro, at både krop og sjæl skreg på alt andet end – nå ja, teater
Vi gik da også med en drøm om at rejse til “langtbortistan”… hvor det så ellers lå. Vi 
var også så småt begyndt at sætte navne på drømmerejser og mulige oplevelser: Me-
xico med Mayalandet, Vietnam, Grønland … da vi mødte vores gode veninde og nabo 
fra Lollandsvej, Helga, som fortalte os, at hun var i gang med at lære sig lidt kinesisk 
på aftenkursus, og i øvrigt var så fascineret af kinesisk kultur og mentalitet, at hun 
også gik på kursus i kalligrafi – altså de kinesiske skrifttegn. Hun havde været i Kina 
på en kortere rejse, men havde nu besluttet sig for “den helt store Kinarejse med fly og 
tog på kryds og tværs gennem det gigantiske rige… Havde vi ikke lyst til at tage med?” Vi 
faldt for hendes begejstring, og da det først var i sommeren 95, og vi derfor kunne nå 
at få afviklet allerede indgåede aftaler, og samtidig nå at forberede os på oplevelsen 
af denne helt anderledes kultur, ja så …. Jeg husker, at vi kikkede på hinanden, og 
nærmest i munden på hinanden sagde: “Jamen, så skal vi vel til Kina!”

I sommeren 1994, altså den sidste sommer i Aalborg, havde jeg ladet mig over-
tale til at iscenesætte Figaros Bryllup på Grønnegårds Teatret i København! Det var 
nok ikke min mest heldige disposition. Jeg skulle selvfølgelig bare have gået rundt 
i Aalborg, og glædet mig over en veloverstået tid. Lært byen rigtigt at kende, inden 
jeg skulle forlade den, for det havde jeg egentlig aldrig haft tid til. Figaros Bryllup på 
Grønnegården blev en udmærket forestilling, faktisk fik den adskillige rosende ord 
med på vejen, men måle sig med den “Figaro”, som jeg åbnede min chefperiode med 
i 85, kunne den absolut ikke. Der blev helt enkelt indgået for mange kompromisser, 
noget vi helst ikke indlod os på i Aalborg. Og så savnede jeg den styrke der lå i Aalbor-
gensemblets sammenhængskraft. Det var på papiret et fint cast jeg havde på Grønne-
gårds Teatret, men der var for meget “jeg, mig og mit” i udtrykkende.

Vi har nu “foden under eget bord” på Mathildevej 2, 2. th., Frederiksberg
Første forestilling efter at vi havde “rykket teltpælene op” i Aalborg og plantet dem 
på Mathildevej, var Adam Prices musikalske komedie Godt Nytår, som jeg iscenesat-
te for Hvidovre Teater med Bodil i en hovedrolle som fruen i huset. Hvidovre Teater, 
spillede både stationært og turnerede landet rundt med sine forestillinger. Det var en 
god historie, med godt tegnede karakterer, skrevet af en dramatiker i svøb, men det 
er et spørgsmål, om det overhovedet var en god ide med musik i stykket, som havde 
et ganske præcist, yderst realistisk og politisk bud på en samfundssatire? Og om det 
ikke komplicerede stykkets udtryk yderligere, at de var to – og to meget forskellige – 
komponister på opgaven: Matti Borg og Morten Wedendahl. 

Under alle omstændigheder var kemien på holdet fin, så prøverne blev ret så festli-
ge, ikke mindst på grund af de to debuterende skuespillere Henrik Lykkegaard og An-
ders W. Bertelsen. Jeg kan huske Bodil grinende sagde, at det ikke var noget problem 
“at være længe ude på landevejen, når man havde de to spasmagere med”.
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Mange af mine tilbud stod i øvrigt i nyskabelsernes og udfordringernes tegn. For ek-
sempel havde Lars Liebst fra Grønnegårds Teatret fået den ide, at spille teater i Tivoli 
ved juletid, og jeg fik tilbudt opgaven med at forløse Dickens epos Store Forventninger 
på Glassalens forholdsvis lille scene. Det lykkedes. Jeg fik sågar repareret og genetab-
leret en for længst skrottet drejescene.

Som en kuriøs detalje, fandt scenografen Tore Sæther og jeg på, at der ned gen-
nem det mørklagte Tivoli fra hovedindgangen til Glassalen, skulle opstilles varme-
bækkener ligesom på gaderne i datidens London, og faktisk tror jeg dette påfund var 
startskuddet til ideen om at åbne Tivoli ved vintertide, for året efter, da jeg iscene-
satte Et Juleeventyr, begyndte boder og forlystelser så småt at blande sig med vore 
varmebækkener, og i dag er Tivoli jo ligeså tumultarisk og levende om vinteren som 
om sommeren. 

At glassalen ikke var tænkt til vinterarrangementer, fik vi at føle allerede de første 
dage vi prøvede, indtil der blev stillet varmekanoner op. Jeg vil tro, der var sådan ca. 
12 eller 13 grader, så vi arbejdede med frakke, hue og vanter på, hvilket mest skabte 
problemer, når vi skulle bladre i vores manus. Da de midlertidige varmekanoner ende-
lig kom, viste de sig, at være så vanskelige at styre, at vi fra den ene dag til den anden 
måtte vende os til mindst 30 graders varme. Det var lidt af et under, at alle overleve-
de.

Man kan vist roligt påstå, at Holger Drachmanns Der var engang omsat til fjællebods 
format og rejsebrug, også var noget af en udfordring. Ikke desto mindre følte jeg, at 
“der var faldet en appelsin ned i min turban”, da Peter Aude, som var ny direktør på Det 
Danske Teater, tilbød mig opgaven. Når Det kgl. Teater havde Der var engang på reper-
toiret i gamle dage, var det med hele operakoret, hele kapellet, det halve af balletten, 
det meste af skuespillerensemblet samt en god del statister. Min opgave gik ud på, at 
skabe en opdateret bearbejdelse udsat for 13 skuespillere og 5 musikere. Udover de 
tre hovedroller: Jens Albinus som prinsen, Christine la Cour som prinsessen og Asger 
Reher som Kasper Røghat, dækkede de 10 resterende skuespillere de øvrige 38 roller 
– åh jo, vores fremragende kapelmester Franciszek Lejczak, til daglig koncertmester i 
Malmø Symfoniorkester, fik jeg også op på scenen, både med og uden violin. Det var 
virkelig herligt materiale at arbejde med. Skøn poetisk galskab. Både processen med 
at bearbejde denne gigantiske historie med dens mange udenværker til et legende 
let kammerspil, og selve iscenesættelsen – hvor jeg pludselig fik brug for supplerende 
tekster, hentet andre steder i Drachmanns digtning – det hele var frydefuldt arbejde.

Hvilke forventninger havde vi egentlig til de resterende år i faget?  
Havde vi overhovedet gjort os nogle overvejelser?
I hvert fald husker jeg ikke mere konkret, hvad jeg havde forestillet mig med hensyn 
til – skal vi kalde en spade for en spade – med hensyn til “noget at leve af”? Jeg hu-
sker min broders bekymring for os, da han erfarede, at folkepensionen i princippet var 
det eneste, vi kunne regne sikkert med. Jeg havde bestemt ikke tænkt mig at “gå på 
pension” – Bodil heller ikke. Jeg tror vi begge havde lyst til at lade skæbnen og tilfæl-
det råde, men jeg husker ikke, at jeg på noget tidspunkt frygtede, at der ikke skulle 
være nogle iscenesættelser, der bare ventede på, at jeg skulle sige ja tak eller nej tak. 
Det havde for øvrigt været lidt af en katastrofe hvis vi havde taget fejl, for vi havde 
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– for at sige det mildt – bestemt ikke forberedt den “tredje alder” særlig godt rent 
økonomisk. Vi havde været i fast engagement så længe, at vi næsten havde glemt 
hvordan det var at gå og vente på det næste job. Det skete at vi ventede, men det var 
i meget få og meget korte perioder. Det modsatte viste sig, at blive tilfældet for mit 
vedkommende: At jeg i visse sæsoner fik så mange tilbud, at der var arbejde nok til 
mindst to instruktører.

Langsom afvikling men også pludselige oaser af videre udvikling, er hvad jeg sidder 
her og genoplever, og jeg vil blive meget forundret, hvis Bodil ikke føler det på sam-
me måde. Mange genrer – måske for mange – fik jeg lov til at boltre mig i, før ringen 
sluttedes i det intimteater, som blev starten på min karriere som sceneinstruktør. Jeg 
kan godt lide det ord “sceneinstruktør”, for det var der, på scenen, i samarbejde med 
skuespilleren, intuitionen tog over og alle teorier blev til virkelighed.

Som sagt, har jeg ikke nogen klar erindring om at have lagt planer for fremtiden, 
kun at jeg efter ni år som teaterchef med en lind strøm af daglige beslutninger, havde 
lyst til at lade skæbnen og tilfældet råde.

Jeg har nu, efter at have kikket i diverse udklipsmapper, fået bevis for at vi begge, 
både Bodil og jeg, i denne såkaldt “tredje alder” fra vi forlod Aalborg Teater i 1994, var 
lykkeligt beskæftiget med at lave teater, til vi var langt oppe i 80‘erne. Selv sluttede 
jeg karrieren i 2017, efter at jeg havde lavet endnu 41 iscenesættelser, spillet to væ-
sentlige roller, og været med i tre film. 86 år gammel kunne jeg sætte punktum med 
en iscenesættelse på Himmerlands Teater af det russiske drama Kære Frøken Jelena, 
og det kunne umuligt gøres rigtigere og smukkere: Teatrets leder, vores datter Su-
sanne, spillede hovedrollen, Bodil var en yderst kompetent instruktørassistent, Ron-
ny Sterlø, der begyndte som barneskuespiller på Aalborg Teater, mens jeg var chef, 
spillede en af de fire unge gymnasieelever i stykket, mens de tre sidste blev besat med 
elever i praktik fra Statens Teaterskoler i henholdsvis København og Århus.

Vores tilværelse i København blev – paradoksalt nok – ret hurtigt afbrudt af 
arbejde i provinsen
At lave en kronologisk baseret beskrivelse af disse sådan ca. fyrretyve forestillinger, 
før jeg slutter af på Himmerlands Teater, vil blive en ret så kedsommelig affære, er jeg 
bange for. Så jeg tror, jeg endnu engang vil “lade tilfældet råde”, og bare kaste mig 
ud i, hvad der først melder sig i min bevidsthed:

Teater med musik/musikteater! Ja, hvorfor ikke! Jeg lavede rigtig meget musikte-
ater i sidste del af 90’erne og ind i nullerne. Både opera, operette, musicals og andet 
musikteater … Hvad dette “og andet” går ud på, skal jeg nok senere komme ind på. 
Og det begyndte – paradoksalt nok – med, at jeg ikke blot tog til provinsen for at 
arbejde, men lige netop til Aalborg, og året efter at vi havde forladt byen. Det var en 
mere underlig fornemmelse, “at være gæst”, end jeg havde forestillet mig. Heldigvis 
havde Bodil også fået job på teatret i den periode, og det samtidig med at vores skøn-
ne datter Susanne og ikke mindre skønne datterdatter Emilia, stadig boede i Aalborg 
gjorde, at det hele blev meningsfuldt.

Jeg skulle have iscenesat musicaludgaven af Edderkoppekvindens kys, men da jeg 
ikke kunne få lov til at foretage visse – temmelig radikale men absolut nødvendige 
strygninger – ja så valgte teatret og jeg at satse på den gode, gamle Rodgers og Ham-



132

merstein musical, Carousel, som aldrig var blevet spillet i Danmark. Det er faktisk en 
yderst interessant musical, fordi den udelukkende handler om helt almindelige men-
nesker og folk på bunden af samfundet. Den har en fin morale og en udmærket musik, 
og hver aften, når vi hen mod slutningen nåede til sangen: You will never walk alone 
kunne man ligefrem høre, hvordan nogen blandt publikum snøftede, mens de tænkte: 
“Åh gud, er den herfra”. Og så var det selvfølgelig en helt særlig gave, at Susanne og 
Emilia var med i forestillingen.

Alle gode gange tre: Og Figaros Bryllup er unægtelig ikke det værste man kan blive 
tilbudt endnu engang, navnlig ikke når det denne tredje gang er på den Jyske Opera 
og med Mozarts vidunderlige musik. Mozart følger handlingen i Beaumarchais skue-
spil ret tæt, så jeg følte, at jeg kunne gå i gang med iscenesættelsen med enorm ind-
sigt og overskud. Men da jeg under nærlæsningen når til femte og sidste akt får jeg et 
stilfærdigt chok, samtidig med at jeg bliver belært om, hvordan en genial komponist 
kan gå ind i et mesterværk, vende et væsentligt punkt på hovedet og slippe godt fra 
det. I femte akt skal den liderlige greve, som aftalt, mødes med Susanna i haven ved 
nattetide, for at få den første nat med bruden … men Susanna og grevinden har byt-
tet tøj, så de kan afsløre greven, når han tager fejl af de to og frier til sin egen kone … 
Alle medvirkende er i haven og mere eller mindre involverede i intrigerne … alle lurer 
på alle og alle skjuler sig for alle … og pludselig accelererer handlingen til (næsten) 
galoperende farce. I komedien, vel at mærke, men Mozart gør noget andet: Han sæt-
ter tiden i stå i adskillige minutter, og det føles som om himlen åbner sig, mens Susanna 
synger sin kærlighed til Figaro ud i den vidunderlige Rosenarie … Hvorefter galopaden 
frem mod grevens afsløring tager over, helt som i komedien. Kun et musikalsk geni 
kan slippe godt fra at gribe så radikalt ind i et helstøbt værk som Beaumarchais kome-
die. 

Det var udmærkede prøver – kun generet af systemet med to holds skift, i det her 
tilfælde af både sangere og dirigenter. Og én ting til: Da vi var nået til de sidste prøver 
med orkester m.m. lukkede et forrygende snevejr alt i tre dage. På fjerde dagen kæm-
pede alle sig frem til en hurtig repetition inden premieren samme aften. Jeg prøver 
stadig at glemme denne premiereaften, mens jeg glæder mig over at tænke tilbage på 
forestillingen, som den kunne opleves nogle aftener senere.
 Straks efter hjemkomsten fra Århus, blev jeg hyret som “dramatisk konsulent” til 
en koncertudgave af Carl Nielsens Maskerade med DR symfoniorkestret, radiokoret og 
en stjernebesætning af sangere, som bare ikke tidligere havde været på rollelisten. Og 
da dirigenten var tyske Ulf Schirmer, som ikke havde noget større kendskab til danske 
Ludvig Holberg, som unægtelig er en ret væsentlig del af operaen, ja så fandt man, at 
det var nødvendigt med en dansk teaterinstruktør på sidelinjen. Det lykkedes faktisk, 
at få et diskret fortællende arrangement indarbejdet til solisterne på det smalle styk-
ke tribune foran dirigentpodiet, så vi fik kun rosende anmeldelser efter samtlige tre 
koncerter: Først i Tivolis Koncertsal, derefter i Konzerthaus i Wien, og sluttelig i Palais 
des Beaux Arts i Bruxelles. 

Jeg samlede tropperne hvert sted om eftermiddagen til en orientering om prakti-
ske forhold omkring aftenens koncert. Da vi mødtes i det ellers så fine koncerthus i 
Jugendstil i Bruxelles, fik vi lidt af et chok. Gulvbrædderne på musiktribunen knirkede 
så voldsomt, at man kunne høre det over det meste af salen. Ikke mindst, når vores 
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Jeronimus, den granvoksne bas, Aage Haugland, bevægede sig omkring i sit territo-
rium. Da vi ydermere blev transmitteret til flere europæiske radiostationer, syntes vi 
alle at det var et forbandet problem …. Hvem fandt løsningen? Det gjorde sgu den 
“dramatiske konsulent”, som fik husets teknikere til at fremskaffe et halvt hundrede 
gulvklude som gennemvædede og sejlende af vand i timerne op til koncerten, faktisk 
løste problemet. Jyllands-Postens anmelder, som fulgte os på vores “Europaturné”, 
konstaterede at: “Det internationale publikum i Europas politiske hovedstad, fik fuld 
valuta for pengene, da Ulf Schirmer i spidsen for Danmarks Radios ensembler og sang-
solister – opildnet af den flotte kritik fra Wien – kastede sig over “Maskerade” i en sprud-
lende, livlig opførelse. Og Mogens Pedersens instruktion, var blevet så dramatisk levende, 
som det overhovedet er muligt i en koncertudgave”.

En dag, mens jeg stadig var intenst beskæftiget med Figaros Bryllup, blev jeg ringet 
op af chefen for det totalrenoverede Ny Teater. Da jeg havde lagt røret, sagde jeg 
ordret sådan til Bodil: “Det var Niels-Bo Valbro fra Det Ny Teater. Han spørger, om jeg vil 
lave “Den glade enke”. Operette af den gode, gammeldags slags, som han kaldte den. Det 
tror jeg sgu ikke jeg har lyst til. Nå, men i hvert fald sender han manus og noget materi-
ale, så…” Nogle dage efter siger Bodil sådan lidt diskret henkastet: “Det er nu en ret 
god historie”. Hun har faktisk læst den, hvilket jeg endnu ikke har taget mig sammen 
til. “Og jeg tror det er lige noget for dig”. Sluttede hun med at sige. Sådan gik det til, at 
jeg kom til at lave den dyreste forestilling i min karriere. Med Jean Voigt som sceno-
graf og kostumedesigner, prøver både dag og aften med to hold solister, gik jeg også 
i gang med det hårdeste og mest minutiøst planlagte prøvearbejde, man kan forestille 
sig.

Lige fra vores første møde, var Jean og jeg fuldstændig enige om forestillingens stil 
og udtryk, så selv om vi aldrig havde arbejdet sammen før skete der en masse meget 
hurtigt. Beslutninger blev taget og bragt til udførelse i en euforisk kreativitet. Vi ane-
de begge, at tiden muligvis var knap. For Jean var syg, og mens vi i begyndelsen arbej-
dede tæt og resultatorienteret sammen, så blev det – efterhånden som sygdommen 
tog over med flere hospitalsindlæggelser – mere og mere to parallelle sololøb, hvor vi 
kommunikerede gennem Sahra, hans datter. Det var næsten ubærligt, at han muligvis 
ikke kom til at opleve værket på scenen. Men sådan gik det. Jean døde før vi nåede 
frem til premieren. Hans bisættelse fra Solbjerg Kirkegårds Søndre Kapel, var som alt 
hvad han designede, noget kunstnerisk unikt: Sorte lys omkring kisten, som var svøbt 
i hans smukkeste kappe. Ingen floromvundne ord, men verdens bedste danske cho-
kolade og ditto franske champagne i glasset, mens vi en efter en (blandt de der følte 
trang til det) satte os på kanten af kisten og fik “en sidste sludder med ham”. Og vo-
res fælles overflødighedshorn, “Den glade enke” på Det Ny Teater med Franz Lehárs 
vidunderlige musik? Ja, den blev til “Byens flotteste enkebal”, og “Byens bedste bal”, og 
en “Fræk fest med farver!” Så kunne man ønske sig mere?

Midt i denne, jeg vil næsten kalde det, “min musikalske raptus”, dukkede der så et 
helt anderledes stykke musikteater frem: Billimil hed det, bestilt af Det Kgl. Teater i 
anledning af Kulturbyåret, og skabt af Gerz Feigenbergs krøllede hjerne. Det kom op 
på det nedlagte elværk, Turbinehallen, og skildrede Danmark og danskerne gennem 
sorte Emil William Pedersens (Billimils) oplevelser, da han som 100-årig vender tilbage 
til sin fødeby København fra Vestindien. Tilbage til det elværk, hvor han arbejdede 
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som stor dreng. En skøn idé, som ikke lykkedes helt, og navnlig blev en smule – for at 
sige det mildt – for vildtvoksende. Men det var skønt at arbejde i det gamle rå elværk, 
hvor vi spillede både på kryds, tværs og langs blandt publikum med en musiktribune 
i den ene ende, med orkester og sangerinde, som formidlede tidens skiftende udtryk 
via Fuzzys musik.

Jeg fik nogen på hovedet af en at de mere estimerede anmeldere, fordi jeg ikke hav-
de holdt Gerz i en strammere snor, men det er sgu svært, når den endelige udformning 
af scenerne forlod skrivemaskinen så at sige dagen før jeg skulle bruge dem. Bortset 
fra det, så havde jeg det skidesjovt med den ligeså vildtvoksende iscenesættelse.

Apropos Kulturbyåret, så gik jeg direkte videre med endnu et bestillingsværk: Den 
russiske digter og systemkritiker Jevgenij Jevtusjenkos scoop af en dramatikerdebut: 
Hvis alle danskere… bestilt af Café Teatret. “Skriv om den skandinaviske sjæl” lød opga-
ven, som kom op på kælderscenen i Ves Harpers scenografi, hvor vi spillede på, un-
der, bagved og navnlig foran trappen, som førte publikum ned i salen, og som kunne 
illudere alt, fra Leonora Christines Blåtårn til naziofficerernes domicil, hvor den unge 
jødiske kvinde konfronteres med overmagten.

Men uden musik følte jeg, at der manglede en væsentlig dimension. Der var bare 
ikke penge på budgettet til det. Jeg husker, at jeg drejede flere gange rundt om mig 
selv, før jeg opsøgte Fuzzy, forklarede ham mit dilemma, og skitserede karakteren i 
scenerne, som musikken skulle understøtte. “Hvad skal du have for at lave den musik, 
Fuzzy?”, spurgte jeg ham, “Hvor meget har du?” svarede han. “Jeg kan skaffe 25.000”. 
Den tyggede han lidt på, før han sagde: “Nå, jeg har lige fået ny opgave fra Det Kgl. Tea-
ter, så jeg tjener ind på gyngerne hvad jeg mister på karrusellen.”

Efter den vellykkede “Glade Enke”, vendte Niels-Bo Valbro flere gange tilbage til My 
Fair Lady som vores næste samarbejdsprojekt. Hvortil jeg svarede, at “Lady’en” hav-
de jeg allerede lavet to gange, så det var ikke nogen ønskeopgave for mig. Men han 
havde åbenbart sat sig i hovedet, at det var mig der skulle forme deres “Lady”. I hvert 
fald ringede han endnu engang med et tilbud, og jeg husker tydeligt, hvad jeg svare-
de: “Ved du hvad, Niels- Bo, jeg har sådan brug for en pause fra de store musikforestillin-
ger. I øjeblikket drømmer jeg bare om at finde et godt lille drama, så jeg kan koncentrere 
mig om samarbejdet med skuespillerne”…. Da han svarede mig spekulerede jeg et 
øjeblik på, om han var synsk: “Det tænkte jeg nok, du ville sige”, sagde han, “så om et 
øjeblik er der et grønt cykelbud på vej med et manus, som du ikke kan sige nej til”.

Det manus, som det grønne cykelbud afleverede en halv time senere, var Yasmina 
Rezas Kunst, og han havde helt ret, det kunne jeg ikke sige nej til. Aftalen blev så – 
noget for noget, som han sagde – at jeg først lavede Kunst på Privatteatret (som også 
var hans) og derefter My Fair Lady på Det Ny Teater, og den dag i dag ved jeg ikke, 
hvilken forestilling jeg var gladest for at sætte i scene: Kunst, med de tre garvede ak-
tører: Frits Helmuth, Preben Kristensen og Stig Hoffmeyer, eller “Lady’en”, i en på én 
gang enkel og kompliceret Paul Farnsworth scenografi, med dens trylleri og leg med 
dimensioner og drejescene og med Søren Spanning og Maike Bahnsen i front. Begge 
prøveforløb var frydefuldt arbejde, og resultaterne blev derefter.

Det var rygtedes til Århus Teater og teaterchefen Palle Jul Jørgensen, at Det Ny 
Teater havde planer om en ny storslået opsætning af “Lady’en”, så de lagde billet ind 
på en co-produktion, og begge teatre var hurtigt enige om spilletidspunkt og andre 
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praktiske ting. Men da de kom til økonomien, måtte Århus Teater erkende, at i den 
størrelsesorden kunne de slet ikke være med, og parterne skiltes i bedste forståelse. 
Men historien fortæller noget om, hvor ufatteligt mange penge Det Ny Teater under 
Niels-Bo Valbro er parat til at investere, primært i scenografi og kostumer.

Perioden, hvor jeg skulle have sat “Lady´en” op i Århus, ville Palle Jul Jørgensen 
gerne have, at vi holdt fast i. Og vi blev ret hurtigt enige om, at publikum i Århus 
savnede en udgave af Les Miserables. Det blev for resten både første og eneste gang, 
hvor jeg ikke fik frie hænder til at tolke det sceniske drama, jeg havde skrevet kon-
trakt på, sådan som jeg syntes det skulle gøres, men måtte æde visse ufravigelige op-
førelseskrav. Både i arbejdet med forberedelserne og under prøverne, føltes det lidt 
sært at være underlagt andres grundtanker. Men hurtigt viste det sig jo, at det psyko-
logiske figurarbejde var en så væsentlig og personlig del af processen, at det i allerhø-
jeste grad blev vores “Les Mis.” Og vigtigst af alt: Århus Teaters publikum elskede den 
og væltede ind.

Det skriger i mig efter at komme tilbage til “ordet”, det enkle, rene ord
Syv store og en enkelt mindre forestilling med musik blev det så til i årene fra 1994 til 
99, efter at vi havde rykket teltpælene op i Aalborg. Men så trængte jeg også til at få 
fingrene og sjælen ned i et drama, hvor historien, psykologien og ordet kunne klare 
sig uden musik.

Næsten før jeg nåede at se mig om efter en mulighed, kom der – billedlig talt – en 
appelsin dumpende ned i min turban: Indenfor Murene af Henri Nathansen, måske det 
bedste skuespil, der er skrevet på dansk. 

Kasper Wilton var blevet chef for Odense Teater, og ville gerne åbne med dette 
klenodie: “Om det ikke var noget for mig at sætte i scene?”

Jeg havde lavet Esther, musicalversionen af stykket, og frydet mig over, hvor tæt de 
væsentligste scener var på originalhistorien Indenfor Murene. Nu fik jeg muligheden 
for endnu tættere at opleve, med hvilken kraft og selvransagende ærlighed Nathan-
sen skildrede den evige konflikt mellem os og dem, de indvandrede. Det var bl.a. på 
den klare vægtning af denne problematik, vi sejrede så flot på Odense Teater. Jeg 
husker et par diskussioner med publikum efter forestillingen, som jeg deltog i. Begge 
aftener var der nogen, der ville vide hvor meget jeg havde skrevet om i stykket, for at 
få publikum til også at tænke på her og nu og vores sameksistens med det muslimske 
mindretal. Begge aftener kunne jeg betro dem, at jeg ikke havde ændret et komma, 
men at samfundsbevidste mennesker, som det skuespillerteam de netop havde op-
levet, selvfølgelig ikke kunne undgå at medtænke den situation, vi nu befinder os i. 
Forestillingen blev i øvrigt nomineret til en Reumert som “Årets forestilling”, mens 
Preben Harris blev nomineret til “Bedste mandlige hovedrolle” som Gamle Levin.

Her skal et lille PS ind: For sæsonen efter, hvor Preben spillede titelrollen i Niels 
Brunses Dr. Dampe – som jeg satte i scene på Rialto Teatret – blev han nomineret til 
endnu en Reumert. Vi har åbenbart haft et forløsende godt samarbejde, skuespiller 
contra instruktør. Vi havde godt nok også prøvet konstellationen nogle gange. Først 
på Aalborg Teater i 60’erne, så på Gladsaxe Teater i 70’erne og endelig på Folketea-
tret. Dengang var rollerne bare byttet om. DR. Dampe var et ret fint lille stykke politisk 
teater, om Danmarks første demokratiforkæmper, som under Frederik VI sad fængs-
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let på Christiansø i årevis for sine meninger. Jeg husker vi fik den idé, at det måtte 
være alletiders inspiration for folketingets politikere, så vi inviterede dem alle til en 
særforestilling. Der kom én: Birthe Rønn Hornbæk! 

Det var ikke kun nemt for os, at falde til i vores skønne lejlighed “med udsigt 
over Frederiksberg Have”, for som freelance kunstnere måtte vi gang på gang 
“tage hovedpuden med hen”, hvor arbejdet var
Jeg har tit filosoferet over vores liv – Bodil og mit – filosoferet over hvordan skæb-
nen havde været med os, ligesom den var nu, hvor vi var i gang med den spændende 
sidste del af livet, den såkaldte “tredje alder”. Og det at rejse efter arbejdet, kunne 
faktisk også opleves som et krydderi på tilværelsen, da vi jo elskede at arbejde.

Og mens jeg havde arbejdet mig igennem “min musikalske raptus”, havde Bodil på 
samme vis arbejdet sig igennem en hel stribe spændene og markante opgaver:

På Aalborg Teater under den nye chef, Malene Schwartz, havde hun gode roller 
både på Lille Scene i Elo Sjøgreens moderne vaudeville, Lets Make Love, og på Tumlin-
gen i Gå ikke over sporet, der kommer tog. Jeg vil kækt fremhæve den sidste, ikke fordi 
det både var skrevet og iscenesat af vores datter Susanne, men fordi der var en skøn 
teatralsk og finurlig tekst, som sprudlede mellem hænderne på de tre spillere: Bodil 
ikke mindst.

Derefter var hun i engagement på Amager Scenen, og lykkedes fornemt som hen-
holdsvis sofistikeret middelklassefrue i Sovekammerfarcen og som Mor Karen i brødre-
ne Prices musikalske udgave af Gustav Wieds Livsens Ondskab.

Efter at Livsens Ondskab havde gæstespillet på Århus Teater, var hun en tur om-
kring Jomfru Ane Teatret – som hun, som bekendt var med til at etablere i 1967. Katte-
mosen hed stykket, hvori hun skabte en meget markant figur, Kattedamen: “En for-
nemt gennemført karakterisering af det overnaturlige menneske med dyriske instinkter, 
en skarptsleben synsk blind kattekvinde”, som en anmelder skrev.

At min gode, gamle hjemby, Holbæk, også havde fået et permanent teater, hav-
de jeg slet ikke været opmærksom på. Det blev jeg så, da Bodil og Aksel Rasmussen 
blev engageret til de to hovedroller i norske Bjørg Vigs Rejsen til Venedig. Det er på en 
måde et stykke – man kan næsten kalde det – kultteater, om to begavede, intellek-
tuelle gamle mennesker, som med deres fantasi prøver at fylde deres liv i den tredje 
alder med leg, digt og tænkte oplevelser, de absolut ikke har råd til i virkelighedens 
verden. De rejser helt enkelt til Venedig i fantasien. 

Det var tydeligt, at forestillingen var en gave til den ældre del af publikum, som ofte 
savnede kunstneriske tilbud – teater f.eks. – der behandlede dem og deres hverdag 
med nødvendig interesse og respekt. Publikumsreaktionerne på forestillingerne i Hol-
bæk, var lidt af et vink med en vognstang, så Bodil og instruktøren Flemming Weis An-
dersen, blev enige om i fællesskab at danne “Teaterforeningen Rejsen” udelukkende 
med det formål, at få forestillingen Rejsen til Venedig ud på landevejen. Men før den 
trillede land og rige rundt, spillede de i en måned i Brøndsalen i Haveselskabets Have 
på Frederiksberg. De – altså “Teaterforeningen Rejsen” – måtte ganske vist selv finde 
ud af at etablere en scene til skuespillerne og stole til publikum, men huslejen betalte 
kommunen som tak for det gode tilbud til Frederiksbergs ældre borgere, mens Ældre-
sagen på Frederiksberg kastede sig ud i at rundkaste den gode nyhed: “Der er teater 
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på Frederiksberg Runddel, skabt netop til os!” Og så strømmede publikum forresten til. 
Det er da noget af en solstrålehistorie.

Meget ofte er det svært for ældre skuespillere, ikke mindst kvinder, at få opgaver 
nok. Der er simpelthen ikke skrevet særligt mange roller i den aldersklasse, til gen-
gæld er der rigtig mange om buddet. I hvert fald så længe de orker at holde ud. Der er 
faktisk ikke så få, der er søgt over i andre mere eller mindre beslægtede fag. For Bodil 
blev det at få meningsfulde roller aldrig noget problem, heller ikke her i den modne 
ende af karrieren.

Næste stop efter Rejsen til Venedig blev Århus Teater i den absurde farce eller 
groteske: King Kongs Døtre, skrevet af tyske Theresia Walser, og iscenesat af Hans 
Rosenquist … jeg ved ikke hvilken betegnelse der bedst passer til dette skuespil om 
en buket spillevende plejehjemsbeboere, som tre unge sygeplejersker har tænkt sig 
at tage livet af. Det var festligt og forrygende og de ældre skuespillere på teatret 
skabte en hel stribe af vidunderligt groteske karakterer. Om Bodil skrev f.eks. Århus 
Stiftstidende følgende vildt udførlige anmeldelse: “Til de gyldne øjeblikke hører også 
den scene, hvor Bodil Sangill viser os den lille gamle fru Gretis behov for berøring. Det er 
meget stærkt og meget rørende at opleve, hvordan Sangill med ungdommelig kådhed 
gør Greti til en kvinde uden alder, når hun på sin egen stille facon får den nytilkomne 
unge mand, Rolfi, til at trække sko og strømper af først hende og bagefter ham selv, for 
lystigt at lægge op til kærtegn og sjov ved at træde op på hans nøgne tæer klar til dans”. 
Forestillingen spillede på Lille Scene, hvor vi publikummere sad i sofaer og på stole af 
alle mulige typer og stilarter, godt slidte og mere eller mindre affældige og overflødi-
ge, akkurat som de gamle oppe på scenen.

Jeg var lige ved at glemme en meget fin oplevelse, som vi begge havde, da jeg isce-
nesatte Århus elevernes afgangsforestilling Tre Søstre af Tjekhov. Det skulle egentlig 
have været et nyskrevet stykke dansk dramatik, men dramatikeren gik under jorden 
med sit stykke, så jeg måtte hurtigt finde på noget andet, og det blev altså Tre Sø-
stre. Forestillingen var solgt i abonnement og skulle gå en måned, hvorfor elevholdet 
måtte suppleres med fire “voksne” skuespillere – blandt andre Bodil. Selvfølgelig blev 
hun en fin Anfisa, men hun indlagde sig uvisnelig hæder for sit arbejde med elevernes 
tekstbehandling. Flere af dem havde virkelig problemer med Tjekhovs enkle, men 
samtidig rige sprog, som hele tiden afslører noget dybereliggende. En enkelt af dren-
gene ville have været en decideret katastrofe, uden Bodils indsats.

Visse skuespil og temaer har det med at vende tilbage – igen og igen!
Jeg var faktisk endnu ikke begyndt på mit forarbejde til Indenfor Murene på Odense 
Teater, da jeg blev ringet op af Catrine Telle, som havde iscenesat flere forestillinger i 
Aalborg i min tid som chef, og som nu var blevet leder af teatret i Trondheim i Norge. 
“Nu skal vi bytte roller, Mogens”, sagde hun, “for nu skal du komme til Trond heim og 
sætte “Esther” op. Jeg husker tydelig din musicaludgave af “Indenfor Murene”, og det er 
den jeg vil have”!

Så året efter Indenfor Murene i Odense drog jeg afsted til Trondheim sammen med 
scenografen Nina Schiøtz og koreografen Sandy Grant, for at lave en norsk udgave af 
vores ti år gamle succes Esther. Der var bare det men ved det, at sådan ca. tre uger før 
Catrine ringede, havde jeg haft en større oprydningsdille, og havde bl.a. destrueret alt 
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materialet til Esther. Alt. Manus, ideer, skitser, og arrangementer. Alt. “Jeg får sgu da 
aldrig brug for det mere”, kan jeg huske jeg tænkte. Jeg kom sådan til at grine, da jeg 
havde lagt røret, og det gik op for mig, hvor sandt det var, når jeg altid sagde: “Hver 
ny opgave kræver, at du visker tavlen ren og begynder forfra”.

Trondheim er en dejlig by i et vidunderligt land. To gange har vi været på skiferie i 
Norge med hele familien, nu oplevede jeg den glæde det er, at være en del af hver-
dagen. De sidste par uger af prøvetiden sluttede Bodil sig til vores lille danskerkoloni. 
Jeg var bange for at hun skulle kede sig, men ikke hun. Jeg tror ikke, der er mange 
der ved så meget om Trondheim og navnlig om Nidarosdomen, den prægtigste kirke-
bygning i Norden, som hun. Hun gik til messe om formiddagen, og sammen var vi til 
gudstjeneste om søndagen, og til en formidabel kirkekoncert.

Og forestillingen Esther? Den lignede “originalen” og var samtidig helt sig selv. Af 
reaktionerne husker jeg bedst Bent Fabricius-Bjerres begejstring, og så husker jeg 
hans dybe suk, da han sagde: “Synd at Paul Hammerich ikke kom til at opleve det her.”

Når jeg tænker tilbage på arbejdet med en ganske bestemt genre, nemlig  
farcen, får jeg lyst til at erkende mit mere beskedne engagement
Hvad der fik mig til at sige ja til en lille stribe af farcer og lettere komedier, når jeg 
inderst inde godt vidste, at det ikke rigtig var noget der interesserede mig, det husker 
jeg ikke. Måske ville jeg ganske simpelt udfordre mig selv? Eller måske kom jeg til at 
sige ja tak, før de mere seriøse tilbud kom. Ordrebogen skulle jo helst ikke være tom. 
Under alle omstændigheder havde min interesse det med at skrumpe, når jeg midt 
i iscenesættelsen konstaterede, at der hverken var psykologisk dybde eller bare lidt 
litterær værdi at arbejde med. Det blev absolut seværdige forestillinger, og jeg tror 
f.eks. ikke det var Sovekammerfarcen af Alan Ayckbourn, som jeg satte op på Amager-
scenen, der var skyld i, at teatret lukkede sæsonen efter. Det var som om komediete-
atre som ABC-teatret – der drejede nøglen om sådan ca. samtidig – og Amagerscenen 
havde udspillet deres rolle. Måske havde publikum det lidt ligesom jeg selv, de savne-
de noget væsentligt og mistede interessen. Arbejdet med Sovekammerfarcen – som 
absolut hørte hjemme i den mere begavede halvdel af den lettere genre – blev for 
øvrigt noget, som både Bodil og jeg husker med glæde. Først og fremmest, fordi der 
var en fin atmosfære på prøverne, men også fordi vi befandt os midt i den skønneste 
og mest solfyldte sensommer, man kan tænke sig. Så når vi efter endt prøve, og en 
frisk cykeltur nåede hjem, var dagen stadig så ung og lun, at vi kunne nå at etablere os 
med madkurven i det grønne i Frederiksberg Have. 

Og det var, hvad jeg havde lyst til at berette om mig og mit arbejde med den lettere 
genre. Bortset fra Sovekammerfarcen så: Ingen nævnt, ingen glemt.

To forestillinger åbner for nye tanker og muligheder
Fra Kasper Wilton på Odense Teater fik jeg tilsendt et manus med den både besynder-
lige og yderst tankevækkende titel: Undskyld gamle – hvor finder jeg tiden, kærligheden 
og den galskab, der smitter? Kasper ville gerne høre min mening om det, og vide, om 
det evt. var noget for mig. Det var skrevet af en ung fyr ved navn Christian Lollike, 
handlede om gamle mennesker på et plejehjem, og var hans afgangsopgave fra dra-
matikerskolen på Århus Teater. Da jeg havde læst det, var jeg ikke et øjeblik i tvivl: Jeg 
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havde et værk af et virkeligt dramatikertalent i hænderne, og sagde omgående ja tak, 
til at iscenesætte det. Under prøverne kom Christian Lollike flere gange på besøg, og 
sad og fulgte processen med intens interesse, og vi kom begge til at grine, når noget 
lykkedes. Ikke fordi det var morsomt, men fordi scenen forløstes, så det var helt na-
turligt, at der opstod et vist venskab mellem os. Ligesom det var naturligt, at jeg bad 
om, at det blev Lollike, der skrev det stykke, som jeg var hyret til at lave med afgangs-
eleverne fra skuespillerskolen på Århus Teater. “Undskyld Gamle… “ på Odense Tea-
ter, blev nærmest et tilløbsstykke, idet både plejehjemspersonale, omsorgsassistenter 
og ganske almindelige publikummere myldrede ind.

Skuespillet til afgangseleverne blev til i tæt kommunikation imellem os. Tekstbidder 
og idéer fløj frem og tilbage mellem pc`erne, men under selve skriveprocessen var det 
mig, der kom på besøg, og interesseret fulgte Lollikes arbejde “over skulderen”, så at 
sige.

Det blev til en “festlig leg”, men også en provokerende politisk sag. Faust og rekla-
mekabaretten, kom den til at hedde og handlede om en flok nyuddannede skuespil-
lere, som ikke havde fået noget job, og derfor begyndte for sig selv, hvilket krævede 
at nogen satte penge i projektet. Men hvem? Enden på det problem blev – noget 
for noget – at de måtte lukke reklamer ind i deres forestilling, som lige så stille og 
efterhånden blev ædt op af kravene fra pengeverdenen. Det blev en ret så syret og 
surrealistisk forestilling, som både de unge afgangselever og jeg havde stor glæde af. 
Også under prøveprocessen på Faust og reklamekabaretten var Christian Lollike meget 
tilstede, og da vi havde haft premiere og alt var gået godt, sagde han glad og taknem-
melig: “Tak Mogens, det var lærerigt, og nu kan jeg selv.” Jeg havde faktisk glædet mig 
til at lave flere stykker af denne usædvanlige dramatikerbegavelse, og slet ikke fore-
stillet mig, at han fremover selv ville iscenesætte sine stykker. Men det ville han, og 
det kunne han.

”Usædvanligt godt skuespil i Hobro”, stod der i Nordjyske Tidende.  
“Godnat Mor er en teaterrejse værd”, supplerede Jyllands-Posten
Året før denne begivenhed havde de to ildsjæle Susanne Sangill og hendes kollega 
Finn Hviid Bredahl overbevist kommunalbestyrelsen i Hobro om, at de i den grad 
manglede et levende teater, og i 2003 etableres Himmerlands Egnsteater. Som jeg 
husker det, var det Kim Fletting, vores ex-svigersøn, der fik den ide, at teatret skulle 
sætte Godnat Mor op. Vi kendte alle den udgave af Marsha Normans skuespil, som jeg 
havde lavet på Det kgl. Teater 20 år tidligere med Karen-Lise Mynster og Elin Reimer, 
og Kim kunne ikke slippe den tanke, at det måtte være et kup, at mor og datter, Bodil 
og Susanne, spillede mor og datter i dette skuespil om datterens selvmord. Jeg hu-
sker også, at jeg “smed hvad jeg havde i hænderne” og sagde ja tak til at lave det 
frygtelige og frygteligt vigtige stykke én gang til, når det var med den besætning. 

De to produktioner var for øvrigt yderst forskellige. Scenografierne var forskellige, 
arrangementerne var forskellige, skuespillerne ikke mindst. Men én ting havde beg-
ge forestillinger: En sær hverdagsagtig og realistisk stemning, parret med desperat 
inderlighed, der bredte sig, så publikum nærmest åndeløst fulgte denne kamp mellem 
liv og død. Jeg ved, at stykket kunne virke voldsomt på folk, som havde oplevet en 
stor sorg, og jeg husker meget tydeligt en ganske bestemt aften i Himmerlands Tea-
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ter: Vi var nået til slutningen. Alt var sagt. Datteren Jessie går ind til sig selv. Låser sin 
dør. Der lyder et skud, og Mor Thelma hamrer magtesløs på døren, mens Lyset går 
ned… Ligesom alle andre aftener i teatret, er der nogle øjeblikke af fuldstændig, jeg 
vil næsten sige dødens stilhed, før bifaldet ta’r over. Da vi alle, med mere eller mindre 
dugvåde kinder, er på vej ned, lyder der pludselig nogle frygtelige skrig fra toiletom-
rådet. Alt og alle fryser et øjeblik til is … så jeg løber derud, og jeg oplever en kvinde, 
sammenbrudt og i vild fortvivlelse. Hendes venner, som allerede var hos hende, bero-
liger mig, og takker for aftenens oplevelse: “Det var det. der skulle til, for at få løst den 
knude af sorg op, som hun gik med.”

Det er utroligt livsbekræftende, at en forestilling som Godnat Mor blev sådan et 
tilløbsstykke, at det kunne genoptages, og spille en kortere periode sæsonen efter.

Jeg kom til at lave flere spændende forestillinger på Himmerlands Teater, men jeg 
kan huske, at jeg allerede dengang tænkte, at det var som at vende hjem … Det var 
som at begynde på at slutte den cirkel, der startede med iscenesættelsen af Somme-
ren på det nyetablerede Jomfru Ane Teater næsten fyrre år tidligere.

Men “vejs ende” lå stadig en halv snes år ude i fremtiden
Og der lå både væsentlige og mindre væsentlige opgaver og ventede på mig. Den før-
ste: Manden fra Estland, skulle den begavede unge instruktør Henrik Sartou egentlig 
have iscenesat, men sygdom gjorde ham ukampdygtig, og chefen for Husets Teater 
Søren Iversen, fik mig overtalt til at remplacere Henrik, skønt jeg havde visse betæn-
keligheder. Stykket var skrevet af Erling Jepsen, og havde en første akt, som boblede 
af liv og “kødets muntre lyster”, som de udspillede sig i et atelier, hvor Trine Pallesen 
og Charlotte Munck flirtede med nøgenmodellen Jan Meyer, mens de tegnede ham. 
Desværre glemte Erling Jepsen både klarheden og det gode grin fra første akt, da han 
i anden akt ville en forfærdelig masse dybsindigheder i en slags fremtidsvision.

Mesterklasse af David Pownall med Josef Stalin i centrum overfor de to mere eller 
mindre rædselsslagne komponister Prokofiev og Sjostakovitj var min næste opgave. 
Stalin var en ønskerolle for Søren Spanning, og han og Nis Bank-Mikkelsen, Frank 
Rubæk og Lars Lohmann gik i samarbejde med det skrantende Privat Teater om en 
opsætning dels på Sceneriet under Det Ny Teater og dels på turné. Selvom jeg fik be-
kræftet en fornemmelse, der sagde mig, at stykket ikke helt levede op til sit ry, sagde 
jeg ja til at gå med i kompagniskabet som instruktør. Jeg var overbevist om, at med 
det hold, ville det være muligt at dække over visse svagheder. Og så kunne jeg selv-
følgelig ikke andet end glæde mig over, at jeg endnu engang skulle arbejde sammen 
med Søren. Jeg fik ret – på den fede måde – forestillingen fik mere ros end stykket.

I samme periode løber jeg ind i endnu en afbudsopgave, og som Manden fra Estland 
en lidt tvivlsom en af slagsen, nemlig Albees En hårfin balance. Jeg huskede den, som 
en markant og væsentlig kommentar til vores generøsitet – eller mangel på samme 
dengang i 1966, da det blev skrevet. Århus Teaters nye chef, Madeleine Røn Juul, ville 
med sig selv som instruktør, have åbnet sin 2. sæson med det. Men overarbejdet, som 
hun var, og ansporet af bestyrelsen, beder hun mig tage over. “Det er et fremragende 
stykke, og rystende aktuelt”, siger hun. Egentlig havde hun ret, der var bare noget ved 
stil og miljø, der stillede sig i vejen for den slagkraft, som Madeleine læste i teksten, 
disse mange år efter at stykket blev skrevet. Jeg husker, at jeg advarede hende: “Alt 
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skal gå op i en højere enhed, hvis vi skal få det frem, som du ser i det”. “Selvfølgelig, men 
det klarer du, Mogens”. Det blev en meget elegant forestilling, ikke mindst scenogra-
fisk, hvor Jesper Corneliussens fantastiske spindeltrappe næsten kunne tage pusten 
fra én. Det lykkedes dog kun delvis, at dække over stykkets svagheder. Men Madelei-
ne var tilfreds, så hvad var der egentlig at græde over?

Og nu til noget helt nyt. I hvert fald noget, som ingen tidligere havde oplevet i 
et dansk teater, nemlig Skrako!
For mit vedkommende begyndte det hele med, at jeg blev ringet op af den ene halv-
del af chefduoen på Betty Nansen Teatret – Henrik Hartmann, også kaldet Bølle – som 
startede med svadaen: “Hvorfor fanden tager du ikke telefonen? Vi har jagtet dig de 
sidste 14 dage!” Jeg husker tydeligt hans øjeblikkelige indignation, men intet som helst 
om, hvorfor jeg ikke havde taget telefonen. I hvert fald blev vi enige om, at vi måtte 
mødes, så han face to face kunne fortælle mig, om en helt fantastisk ide, han havde 
fået. Så allerede dagen efter – det haster, kan jeg huske han sagde – mødtes jeg med 
ham og dramaturgen Kitte Wagner i hans lejlighed ovenover “Den blå hund” på Godt-
håbsvej. 

Som jeg husker den beretning, jeg nu fik, så havde de to sammen med en svensk 
“enfant terrible” af en instruktør (jeg har glemt hvad han hed) fostret idéen om at 
blande rap, stand up og skuespil i en opdateret udgave af Henrik Ibsens Peer Gynt. “Og 
her er det så, at du kommer ind i billedet, eller rettere, det håber vi, for din svenske kolle-
ga har fået kolde fødder, og du har jo lavet en temmelig rost udgave af originalen, så du 
kan din Gynt”. Jeg tror jeg sagde noget om, at det lød interessant men også temmelig 
vildt, og at jeg ikke havde nogen særlig føling med hverken stand-up eller rapkultu-
ren. Holdet af spillere var sat, fortalte de mig, og de fem gutter sad nærmest bare og 
ventede på instruktøren, så Bølle og Kitte håbede begge, at jeg var blevet så tændt 
på idéen, at jeg i hvert fald havde lyst til at mødes med dem. Og da man jo heldigvis 
havde sin naturlige og sunde nysgerrighed i behold, mødtes jeg – en af landets ældste 
aktive instruktører – med de to rappere: Geolo G og Bukki Blæs og stand-up’perne: 
Carsten Bang, Rune Klan og Jonatan Spang. Sidstnævnte var skuespiller fra Århus 
Teaters Elevskole, og den eneste af dem der anede noget om hvem jeg var, og hvad 
jeg stod for. 

Det blev et par interessante timer, hvor vi prøvede at gennemskue hinanden, og bli-
ve klogere på, hvad der skulle komme ud af denne temmelig anderledes behandling af 
Peer Gynt. For at udtrykke det i deres stil: “Så battlede vi på synspunkter, fik vilde idéer 
hvoraf de fleste blev skrottet, fordi de alligevel var for nederen”. Jeg kunne ikke lade 
være med at spørge mig selv, hvad jeg – en normalt velforberedt instruktør – over-
hovedet kunne bidrage med i den her sammenhæng. Jeg besluttede “at gå afsides”, 
for at tænke mig om, så kunne gutterne også konferere uden mig. Som jeg husker 
det, havde jeg faktisk besluttet mig for at sige, at jeg syntes de skulle finde en anden. 
Men da jeg kom tilbage, blev jeg mødt af fem storsmilende ansigter og ligeså mange 
opadvendte tommelfingre og spørgsmålet: “Nå, hvad så Mogens?” Hvorpå jeg, med et 
ligeså stort smil sagde: “Ok, vi gør det sgù !” Og således blev jeg indrulleret i verdens 
første fusion af stand-up, rap og comedy! Og det blev en produktion og en oplevelse, 
jeg nødig ville have undværet. “Skrako”, som vi døbte genren, til Bølles store irritati-
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on: “Skrako! Det er der da ingen mennesker, der nogensinde har hørt om” Det kunne vi 
jo kun give ham ret i, da vi først lige havde opfundet det.

Prøverne var ikke fri for at være lidt barske ind imellem. Man kunne blive psykisk 
tyndhudet, når processen ikke kom ud af stedet eller strittede i alle retninger. De var 
så vidunderligt og forfærdeligt forskellige, de fem medvirkende, at det på de sorte 
dage, var umuligt at forestille sig, at de mange – mere eller mindre geniale – bud, 
nogensinde ville kunne samles til en helhed, der fortalte noget nyt og interessant om 
dagens Peer Gynt.

Der blev improviseret og der blev skrevet og der blev kasseret. Bunken med kasse-
rede tekster var så afgjort den største, men gennem kampe til sejr, og man er tilbø-
jelig til at glemme det negative, når det hele bare ender godt. Og det blev et brag af 
en forestilling, hvor alle havde budt ind med vitalt overskud. Råt, frækt og skamløst. 
Vildt morsomt med stumper af dybsindighed og ikke uden en sær charme. Den gik for 
fulde huse på Betty Nansen, og var sæsonen efter ligeså velbesøgt på turnéen rundt 
i landet. Men toppen blev selvfølgelig invitationen til at deltage i Ibsen-festivalen på 
Nationalteatret i Oslo. Hvordan ville de mon tage vores behandling af deres store 
digter og dramatiker? Ville vi blive buet ud, eller…? Så det var ikke uden sommerfugle 
i maven, de fem gutter gik på scenen deroppe. Men det norske publikum, tog i den 
grad forestillingen til sig, og fattede finurlige ting, som intet dansk publikum havde 
fattet, simpelthen fordi de kunne deres Ibsen.

Så stor var succesen, at teatret fik lyst til endnu en gang skrako, men hvilken stor 
klassisk dramatiker skulle denne gang lægge værk til. Valget faldt på Shakespeares 
tragedie Købmanden fra Venedig. Det blev med et delvis nyt hold spillere, men det lyk-
kedes Bølle at få både Jonatan Spang, Blæs Bukki og mig selv med på holdet. For mit 
eget vedkommende, var det ikke uden betænkeligheder. Der var gode emner at tage 
fat på: Racisme, penge, kød, kærlighed … Problemet var bare, at der var for mange. 
“Gynts” fokus på og omkring Peer var ganske anderledes enkelt at få styr på, hævder 
jeg nu, vel vidende at det ind imellem havde været svært nok. Men det var intet imod 
vores kamp med stoffet i Købmanden, som forestillingen kom til at hedde. Foruden 
gode gamle Shakespeare, som leverede grundsubstansen, havde jeg igen Kitte Wag-
ner på sidelinjen som tekstredaktør. Balancen mellem stand-up, rap og comedy blev 
en anden end i Gynt. Skuespillet kom helt anderledes i spil, og her var Jonatan Spang 
og Nicolas Bro i centrum, når de battlede som repræsentanter for henholdsvis Køb-
manden og Jøden, med Laura Bro som attraktive Portia. Skønne Natasja – som også 
spillede Jødens datter – var en kæmpe gevinst for forestillingen rent musikalsk, og 
uden Omar Marzouk, og hans eminente stand-up talent, der formidlede og kittede 
forestillingen sammen, tror jeg både vi og publikum havde haft betragtelige forståel-
sesproblemer. 

Købmanden var og blev en “to’er” for mig, men selvom andre teatre forsøgte sig 
med fusionsforestillinger, hvor især stand-up indgik, var der – så vidt jeg ved – ingen 
der “gik planken ud” som vi gjorde og kaldte det “skrako”. Jeg husker at en kultur-
journalist – desværre husker jeg ikke hvem og i hvilken avis – skrev sådan noget som: 
“Skrako som genre, blev ikke alene født med Betty Nansen Teatrets “Gynt”, den toppede 
også med “Gynt”.
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Jeg får en drømmeopgave på Himmerlands Teater:
Dødsdansen af August Strinberg! En skøn og fræk satsning af et lille egnsteater. Glæ-
den over opgaven var stor og varm, men samtidig sagde jeg til mig selv, at det var 
vigtigt for både teatret og for mig, at satsningen på denne klassiker, fik al den pleje og 
prøvetid som det var muligt at etablere. Så midt under forberedelserne til “Købman-
den” forlader jeg – efter aftale med Bølle – hovedstaden i to uger, og tager til Hobro 
for at holde læseprøver og fremlægge min tolkning af den Dødsdansen, som vi sam-
men skulle skabe nogle måneder senere. Ingen af de tre yderst talentfulde spillere: 
Den kunstneriske leder, Susanne Sangill (Alice), Søren Steen (Edgar) og Finn Bredahl 
(Kurt) havde aldrig tidligere arbejdet i en udfordrende og klassisk tekst som Døds-
dansen, og det var mit håb og min plan, at vi alle fire ville være sporet ind på en fælles 
idé og opfattelse, når forprøverne var forbi, en idé, som så kunne ligge og lagre til de 
egentlige prøver skulle finde sted. Om det var forprøvernes skyld, eller vores fælles 
ambition om at lykkes med den fornemme satsning, eller simpelthen den formidable 
og utrættelige energi, der foldede sig ud under prøvearbejdet, ved jeg ikke, men det 
blev en meget fin forestilling, som teatret i den grad kunne være stolt af, hvilket også 
fremgik af de flotte anmeldelser. Jeg vil dog kun citere en stump af et avisopråb fra 
en ung publikummer: “Så bak op om dit teater.” Dødsdansen”, som de spiller lige nu, 
kan ikke gøres bedre på Det kongelige Teater”.

Jeg mangler at fortælle lidt om musikken: Jeg havde fået den ide, at forestillingen 
skulle begynde med et svæv af en “dødsdans”, hvor man som en mimisk intro, ople-
vede to menneskers evige kamp med hinanden, med gensidige forsøg på tiltrækning 
og håbløse forsøg på at komme fri af samme tiltrækning. Tango, tænkte jeg, det er 
tango, vi skal bruge. For mig var tango tysk tango, men den musik jeg forelskede mig 
i var argentinsk og skrevet af Astor Piazzolla. Lang historie kort, det blev et fantastisk 
åbningsbillede, og da jeg fandt musikken indspillet af “Den danske saxofonkvartet”, 
blev jeg ganske høj af fryd, og brugte underlægningsmusik af Piazzolla hele forestillin-
gen igennem, udsat for fire saxofoner.

Jeg tænkte ikke over det dengang, men min cyklus som iscenesætter  
nærmede sig stille og roligt sin cirkels forening, der hvor den begyndte:  
på et egnsteater
I forbindelse med Jomfru Ane Teatrets 40-års fødselsdag, bliver jeg inviteret til at isce-
nesætte lige præcis, hvad jeg har lyst til, og da jeg to gange i min cheftid på Aalborg 
Teater havde haft Harold Pinters absurde skuespil: Fødselsdagsselskabet på ønskeli-
sten, uden at det lykkedes at etablere den rigtige rollebesætning, var jeg ikke i tvivl: 
Kan jeg det på Jomfru Ane Teatret, skal det være Pinter. Og det lykkedes, vi fik sam-
mensat et dejlig skævt ensemble, med Bodil som en fuldstændig henrivende lille Meg, 
som i Christian Tom-Petersens surrealistiske scenografi blev en stilfærdig fornyelse af 
det absurde teater. For mig som instruktør, var det helt enkelt drømmeopgave nr. to i 
den sæson.

Som optakt til jubilæumsåret blev der festet udendørs i det ny Jomfru Ane Teaters 
gård. Kernen af Jomfru Ane Band med Rebecca og Sanne Brüel var samlet igen, og 
gav et brag af en rockkoncert. Jeg kan huske, hvordan vi tre Jomfru Ane koryfæer, 
Rebecca, Sanne og jeg, sad og surmulede sammen, over at nogle af vore efterkom-



144

mere frækt og uden pli, havde tilladt sig at skrotte vores fantastiske logo med den 
historiske Jomfru Ane i centrum, og erstatte det med et ligegyldigt, moderne stykke 
design. Under festligheden fik jeg som den første nogensinde tildelt den nyindstiftede 
Jomfru Ane Pris. Jeg ved ikke, hvor mange eller få, der senere har fået prisen, for kort 
tid efter blev teatret flyttet til nye såkaldt bedre lokaliteter i det nedlagte elværk, sam-
tidig med, at det ændrede navn til Teater Nordkraft. Men resterne af vores brænden-
de initiativ fra dengang i 1967 eksisterer dog stadig.

Pludselig var der så bud efter mig som skuespiller
Tre skønne opgaver hos tre instruktørpersonligheder:

Først en gennemgående rolle som Ingvar, bykonge i en mindre provinsby, i Ole Bor-
nedals film Fri os fra det onde. En person plaget af indre dæmoner, og med racistiske 
tilbøjeligheder. Ikke noget rart menneske, men en lækkerbisken for en karakterskue-
spiller.

Næste opgave var ikke mindre spændende: Jeg begyndte som instruktør og endte 
som skuespiller i ikke mindre end 10 yderst forskellige roller: Yderpunkterne var en 
dommedagsprædikant og en 17 års teenagepige, og jeg boltrede mig og havde det i 
det hele taget skønt, som en del af det lille ensemble. Det begyndte med, at to unge 
skuespillere, Thomas Corneliussen og Thomas Guldberg opsøgte mig, for at få mig 
med som instruktør på projektet: At skabe romanen Populærmusik fra Vittulla med 
dens nogle og fyrretyve personer, om til en scenisk version for fire skuespillere. De 
to idémagere skulle spille de to gennemgående roller som drengene, der oplever en 
åndelig vækkelse da de hører en grammofonplade med The Beatles.

Lang historie kort: Vi søger kunstrådet om 100.000 kr. til skriveprocessen og får 
100.000 kr. Vi hyrer så Kristian Erhardtsen som dramatiker, lejer os ind i et lokale i 
Husets Teater i Magstræde, deler pengene i fire lige store bunker og går i gang med at 
bearbejde, klippe og klistre. På et tidspunkt hænger der gule sedler med idéer overalt 
på væggene, og efter en måneds intensivt arbejde har vi et fyldigt og omhyggeligt 
udarbejdet treatment. Der var bare den hage ved det, at der var udnævnt nyt teater-
råd, og de havde helt andre idéer om hvilke projekter der var støtteværdige. De kunne 
i hvert fald ikke se lyset i vores, så hvis vi ikke havde fundet en anden løsning, ville de 
100.000 kr. være som smidt ud ad vinduet. Men det gjorde vi: Svalegangen og Hans 
Rønnes Teatret, var mere end interesserede i idéen.

Jeg overlod instruktionen til Hans, mens jeg som skuespiller tog mig af de ti ube-
satte roller, og så spillede vi for fulde huse, først på Svalegangen og derefter på turné 
rundt i provinsen. Når vi til slut i forestillingen spillede og sang to af The Beatles bed-
ste numre, drengene på guitar, Marie Dalsgaard på bas og jeg på trommer, var der 
ikke et øje tørt i salen.

Den tredje og sidste rolle, har som den forrige, en ikke uinteressant historie: Ved 
åbningen af Dramafronten – et eksperiment, der giver nye dramatikere mulighed for 
at afprøve ideer uden at det koster en formue – var Bodil og jeg blevet hyret til at 
spille to børn på 8 og 10 år. Det lyder absurd, men fungerede åbenbart på en måde, 
der fik skuespilleren og dramatikeren Andreas Dawe til at insistere på, at han ville 
skrive et skuespil med os i de centrale roller, hvorefter den gode teaterleder og in-
struktør Susanne Sangill slog til, da han præsenterede forslag nr. to: Savsmuld ruster 
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aldrig. En livsberetning om to cirkusartister, Rosa og Gustav, som har dannet par siden 
de var purunge, og nu sidder på et plejehjem og genoplever deres liv sammen i livets 
manege. Sidst Bodil og jeg spillede sammen, var i Becketts Slutspil, hvor vi sad i hver 
sin skraldespand, nu mødtes vi så på den sidste bastion, plejehjemmet, og det blev et 
varmt og kærligt samspil. Bodil illuderede perfekt som linedanser, mens jeg nok havde 
visse problemer med manglende overskud, når jeg improviserede mit klovnenummer, 
for slet ikke at tale om, at have luft nok til lige efter at komme igennem temaet fra 
Limelight på saxofon. 

Det var en meget fin og tryg iscenesættelse, i en Gitte Baastrup scenografi, der 
indeholdt både manege og plejehjem. Og det fungerede forbløffende godt, med de 
to unge skuespillere Camilla Gjellerup og Sune Abel som vores børn, vores forældre, 
plejepersonale, præst, sagsbehandler og så videre. Og når Camilla som englen Gaia 
til slut tog Rosa ved hånden, for at føre hende til den himmelske manege, så fortalte 
de mange snøft vi kunne høre og de blanke øjne vi kunne forestille os, om aftenens 
succes.

Tilbage til instruktørjobbet, efter tre forfriskende gæstespil som skuespiller
Og nu var det mest egnsteatrene der kaldte på min arbejdskraft, og det passede mig 
rigtig godt. Som sagt: Det var som at “komme hjem”.

Der var dog også et par tilbud fra større teatre: Jul i Gammelby på Folketeatret var 
det ene. En hyggelig og vellykket proces, som det skal være, når man laver slige naive 
og velmenende folkekomedier for hele familien. Succesen var da også klokkeklar, så i 
en forkortet udgave – så der kunne spilles to gange visse dage – satte jeg den op igen 
året efter.

Men for Odense Teater løste jeg en virkelig ønskeopgave: Min Familie af Tracy Letts. 
En pragtfuld udfordring for en personinstruktør, som også kan lide at lege med rum-
met, eller rettere rummene, idet flere handlinger i Min Familie var i gang samtidig. I 
hvert fald i min version af stykket på Odense Teater. Scenografien var skabt af Søren 
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Glad, og bygget ind i Sukkerkogeriets store åbne rum. Teatrets elever, som lige var 
kommet hjem fra en studierejse til New York, kunne begejstret fortælle os, at de hav-
de set den amerikanske original, der som en slags “Årets forestilling” lige var flyttet 
ind på Broadway. “Den var fantastisk, men jeres er helt på højde med den”, sagde de, 
helt stolte over deres teater og skuespillere. Karen Lis Ahrenkiel, som spillede den 
helt centrale hovedrolle, havde tre måneder før vores prøvestart, været igennem en 
stor operation, og havde derfor problemer med korttidshukommelsen. Hun kunne 
simpelthen ikke huske sine replikker, og det var jeg ked af, for hun var perfekt i rollen. 
Da der var 14 dage til premieren, fik jeg hende overtalt til at forsøge “et samarbejde” 
med en øresnegl med direkte forbindelse til en sufflør, som sad gemt ude bagved. Jeg 
tror hun følte det, som var hun sat under administration af et fremmedelement, men 
hun endte med at blive glad for den, og hun gennemførte, og vi kunne glæde os over 
at hun, trods dette handikap, blev nomineret til en Reumert for rollen.

“3 timer og fyrre minutter! Det er ikke et minut for meget”. Konstaterede publikum. 
Og Gregers Dirckinck-Holmfeld skrev i sin overskrift: “PILLER, DRUK, SKØRE KÆLLINGER 
OG SLAPPE MÆND – Min Familie er prægtig, uopslideligt hysteri og grin på Odense Teater, 
virtuost sat sammen af Mogens Pedersen”.

Sidste bølge i “Mit livs sejlads”
Vi skriver 2020, mens jeg sidder og nedfælder de sidste sider i denne levnedsberet-
ning, og jeg må konstatere, at teatret virkelig – på godt og ondt – har været mit livs 
sejlads. Jeg har sagt ja til opgaver, jeg ikke skulle have sagt ja til, men mest er jeg ble-
vet forkælet med ønskeopgaver og muligheder for at afprøve metieren fra den ene 
ende af spektret til den anden. Jeg blev smidt ud af elevskolen efter et år, men hvis 
ikke det var sket, havde jeg næppe mødt og derefter fået min Bodil, som jeg har haft 
et skønt samliv med siden 1955. Jeg kom ikke gratis gennem karrieren som skuespil-
ler, men sluttede den med både hoved- og titelroller, og da jeg – trods det – følte, at 
mit kald i virkeligheden var iscenesætterens, så åbnedes dørene for mig til den del af 
metieren. At jeg – som toppen på det hele – fik lov til at iscenesætte et helt teater, og 
kom lykkeligt fra eksperimentet, fortæller endnu en ting om, hvor fantastisk et liv jeg 
har haft.

Opgaver der krævede psykologisk tolkning, har nok altid stået mit hjerte nærmest. 
Jeg har elsket at arbejde med situationer hvor psykologien “holdt vand”. Jeg har også 
været et stort legebarn, som kunne lide at tumle med store vidtfavnende forestillin-
ger med musik og kroppe i bevægelse, men det udelukkede jo ikke, at disse “shows” 
hvilede på en sund psykologisk bund. Jeg er blevet beskyldt for at være en god perso-
ninstruktør og kan svare, at jeg elskede det tætte og intime samarbejde med skuespil-
leren. At lokke, puffe, animere og gøde fantasien og kreativiteten, så vi nåede helt ind 
til kernen eller ud til grænsen af det mulige hos skuespilleren, var nok min allerstørste 
ambition. 

Jeg sidder her, 89 år gammel, og forsøger at fuldende og afslutte denne levneds-
beretning. “Sidste bølge” har jeg kaldt den. Opgaverne hang ikke længere på træer-
ne, så jeg kunne plukke – bogstavelig talt – hvad jeg havde lyst til, og de opgaver der 
var, måtte jeg rejse til egnsteatrene i provinsen for at løse. Men det var – som jeg vist 
mere end en gang har slået fast: Ikke noget jeg var det mindste ked af. Jeg elsker at-
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mosfæren og det helt unikke sammenhold, der er på landets egnsteatre, og så elsker 
jeg den udtalte nærkontakt der er til publikum. To af disse egnsteatre kender jeg bed-
re end andre, og det er Himmerlands Teater og Vendsyssel Teater. Og disse to teatre 
er det just, at “sidste bølge” skal rulle henover.

Små ægteskabelige forbrydelser på Himmerlands Teater: En yderst intellektuel og raf-
fineret krimi om ægteskabets løgne, fortielser og kampe, eller…. Ja, snarere et psyko-
logisk drama om samme løgne, fortielser og kampe. Og så var jeg ved at glemme det 
vigtigste: Den kærlighed, der binder de to ægtefæller uhjælpeligt sammen. Det hele 
elegant pakket ind som krimi, og skrevet af dramatikeren, filosoffen, mystikeren og 
ateisten Eric-Emmanuel Schmitt, som ikke desto mindre fandt Gud en sort nat i Saha-
ra, hvor han var blevet efterladt af sit rejseselskab, og havde gravet sig ned i sandet. 
Hans dramaer – som var af meget forskellig karakter – blev spillet overalt i Europa de 
år, og jeg var altså så heldig, at få lov til at sætte hans Små ægteskabelige forbrydelser 
op på Himmerlands Teater. Det er muligt – hvad mange har hæftet sig ved i forbin-
delse med netop dette stykke – at han kunne sin Strindberg. Personlig var jeg mest 
optaget af, at det var et så professionelt stykke dramatik, og at der var bund i psyko-
logien. Susanne Sangill og Jacques Lauritsen var i topform til parrets både djævelske 
og drilske leg med ord, begreber, skyld og straf.

Festen på Vendsyssel Teater: Det var en virkelig spændende opgave: At få lov til at 
skabe den location-baserede film om til teatrets enkle og nøgne rum. 

I teaterversionen – bearbejdet fra filmen af Bo hr. Hansen – var mange scener 
skrevet sammen til større tekstenheder, formodentlig for at gøre det hele enklere 
at håndtere. Men noget af det første jeg gjorde, var at splitte dem op igen, godt nok 
på en helt tredje måde, men således, at hele rummet var i spil, og jeg kunne lyn- og 
krydsklippe mellem ankomstsituationerne, så jeg opnåede en energiladet optakt, der 
fik publikum “helt frem på sæderne” allerede før selve festen voksede frem i rummet. 
Samme fest rullende ind som et overdådigt veldækket bord, og kom på en måde gæ-
sterne i møde. Det hele foregik, i Christian Tom-Petersens asketiske scenografi med 
publikum på to sider overfor hinanden, sort blankt gulv, det nødvendige antal stole 
og spisebordet. Jeg tilstræbte en udtalt teatralsk realisme i de nøgne lys øer i sce-
nografien. Og det lykkedes at skabe en fest stemning, som var så meget for meget, 
at man anede en sær lurende utryghed i atmosfæren. Og jeg glemmer aldrig danse-
scenen i slowmotion til Sjostakovitjs sørgmuntre vals, før alt ramler sammen. Jeg fik 
åndenød, hver gang jeg så den. Peter Schrøder, vores teaterchef, var yderst tilfreds 
med det han så vokse frem under prøverne, men meget utilfreds med billetsalget, det 
var trods alt sæsonens store satsning, så et middelmådigt salg var virkelig skuffende. 
Men straks efter premieren kunne han ånde lettet op, det rygtedes nemlig hurtigt, at 
Festen på teatret var anderledes og næsten af stærkere virkning end filmen, og værd 
at gå ned og deltage i, så efter et par uger, var der totalt udsolgt til hele spilleperio-
den. Og så var jeg lige ved at glemme, at Martin Hestbæk blev nomineret til en Reu-
mert for sin hovedrolle som Christian.
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Parasitterne på Vendsyssel Teater. Da Peter Schrøder ringede og tilbød mig iscenesæt-
telsen af Soyas Parasitterne tænkte jeg: “Åh nej, ikke den næsten 100 år gamle svind-
lerkomedie, med Soyas besynderlige sprogbrug”. Men da jeg – for skam skyld – havde 
kæmpet mig igennem teksten, og jeg mener virkelig kæmpet mig igennem, og i øvrigt 
blev lovet frie hænder til at opdatere plottet, stramme teksten og rense sproget for 
de mest finurlige af Soyas sprogblomster, sagde jeg “ja tak”, og gik i gang. Efter ugers 
intenst arbejde, måtte jeg erkende Soyas geni. For der åbenbaredes et rystende og 
yderst aktuelt drama om en kapitalists grådighed. Jeg husker, at jeg i forestillingens 
programartikel legede med spørgsmålet: Var Soya synsk? Forudså han allerede i 1927 
den fuldstændig hæmningsløse grådighed, som kapitalismen i dag boltrer sig i? Det 
var i hvert fald helt tydeligt, at publikum både forstod, og tog hans budskab til sig. Det 
var en rigtig dejlig prøvetid, som resulterede i en engageret, stram og fin forestilling, 
med Hans Holtegaard i centrum i ønskerollen som mægler Gruesen, omgivet af tea-
trets eget talentspækkede ensemble. Jeg husker tydeligt hans reaktion, da han blev 
nomineret til en Reumert for sin præstation: “Kan man blive nomineret til en Reumert, 
når man er fra Vendsyssel”. Sæsonen efter overtog Folketeatret forestillingen, og 
sendte den på turné landet rundt.

Kære frøken Jelena på Himmerlands Teater. For mig begynder denne produktion at 
spøge, da jeg lidt tilfældigt hører, at teatrets stampublikum synes de ser teatrets 
kunstneriske leder for lidt, altså på scenen, for ellers må man sige, at Susanne er 
yderst synlig, både i kulturel sammenhæng og i medierne, og på den måde er en 
pokkers god reklame for sit teater… Ja, i virkeligheden for landsdelen Himmerland 
og byen Hobro. Men publikum savnede hende altså som skuespiller, så  jeg gav mig 
til at ransage min hjerne, for at finde et godt dramatisk værk, hvor der var en central 
rolle til Susanne, med mig som instruktør, forstås, og da mine tanker næsten omgå-
ende fløj ud i verden og landede i mine oplevelser dengang i 1989 på teaterskolen i 
Moskva, var jeg ikke i tvivl: Hvis Himmerlands Teater magtede at besætte det med de 
rigtige spillere, så var det Ljudmila Razumovskajas Kære frøken Jelena der burde figu-
rere på den seriøse plads i repertoiret, og med Susanne som Frøken Jelena og hendes 
fast ansatte skuespiller, Ronny Sterlø, som en af de fire unge studerende. Problemet 
var bare, at teatret ikke umiddelbart havde økonomi til at engagere endnu tre unge 
skuespillere…. Men så så vi på hinanden, Susanne og jeg, og sagde de forløsende ord: 
“Hvad med at tilbyde – f.eks. Århus Teater – at tre af deres elever kunne komme i praktik 
i store og gennemgående roller i “Kære frøken Jelena” på Himmerlands Teater, noget de  
virkelig kunne lære noget af.” Lang historie kort: Århus Scenekunstskole slog omgåen-
de til, men måtte bøje sig for, at København ville have den ene praktikplads. I hvert 
fald fik Himmerlands Teater de sidste tre roller besat i et nærmest perfekt cast, med: 
Julie Jeziorski Jensen fra Scenekunstskolen i København og Emil Blak Olsen og Albert 
Stein Ankerstjerne fra Århus skolen. Problem nummer to klarede stykkets oversætter, 
min gode ven Kjeld Bjørnager, som jeg var sammen med på rejsen til Moskva dengang 
i 1989. Kjeld var docent i slaviske sprog, talte og skrev russisk som en indfødt, og da 
der var visse ting i teksten, som trængte til henholdsvis opdatering og lidt strammere 
form, ja, så skrev han simpelthen til Ljudmola Razumovskaja, og spurgte hvordan hun 
stillede sig til det. Han – eller rettere vi – fik det smukkeste brev fra hende, med ønske 
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om en god premiere. Hun var helt tryg ved, at oversætter og instruktør bearbejdede 
teksten til danske øren. Prøverne, med den afsluttende premiere, hører til blandt de 
gyldne perioder i min lange karriere som instruktør.

Mit livs sejlads i teatret kunne næppe sluttes på en rigtigere måde end denne: To 
gode skuespillere og tre elever på vej, i en psykologisk stærk tekst.

Og sådan sluttede et rigt arbejdsliv i teatrets verden …
 …  nåede jeg at skrive, før to fine notabener dukkede frem af glemslen:

Den første er en dramatisering af Peter Tudvads bog: Sygeplejerske i det tredje rige, 
om Ebba fra Tarm, der som 16-årig bliver sendt til Nazi Tyskland, af sin Hitlerbegejstre-
de far. Først som 84-årig fortæller Ebba om sine smertelige oplevelser der slutter med 
selvmordene i førerbunkeren og Tysklands sønderbombede og totale sammenbrud. 

Mit Mørke kommer dramatiseringen til at hedde, som Lykke Sand Michelsen bestil-
ler hos den unge dramatiker Simone Isabel Nørgaard. Og det bliver et fint lille, intenst 
drama for to personer: Lykke Sand, der spiller den unge Ebba, og 84-årige Bodil San-
gill, der spiller 84-årige Ebba, og med denne rolle får den smukkeste afslutning på et 
langt, flot teaterliv.

“Bodil Sangill er et fund til rollen, ikke kun på grund af sin alder, men fordi hun med 
sin store skuespillererfaring og kunnen, løser opgaven så gribende og troværdigt”, skrev 
Gregers Dirckinck-Holmfeld.

Mit Mørke havde premiere og spillede to måneder på Bådteatret. Sæsonen efter 
turnerede de med forestillingen, som sluttede med 14 dages gæstespil på Teater 
Grob.

Foto: Himmerlands Teater
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Notabene nummer to, begynder med at Merete Arnstrøm – en af mine elever fra 
vores første periode på Aalborg Teater, nu pensioneret præst fra Birkerød – kontakter 
mig om instruktørhjælp til et stykke fortælleteater om Martin Luther i anledning af 
reformationsåret 2017.

Jeg havde det ellers rigtig godt med at Kære frk Jelena sluttede min karriere, men 
efterhånden som Merete og jeg, sammen med dramatikeren Simone Isabel Nørgaard, 
gravede os ned i Luthers liv, og navnlig efter at vi havde besluttet, at alt skulle ses og 
opleves gennem hans kone, Katharinas øjne, blev det en rigtig spændende opgave 
at løse. Også fordi forestillingen i sin askese og med sin absolut eneste rekvissit: En 
stigestol, som kunne forvandles til seng, bord, stol, vogn og bedeskammel, var en 
aldeles ny udfordring for mig som instruktør.    

56 sognegårde og kirker nåede Merete at berige med Luthers Käthe, som spillet 
kom til at hedde.

Og det blev så højsommer i Danmark i det herrens år 2020, før jeg fik mig taget 
sammen til at afslutte denne beretning endegyldigt.

Vi har endnu engang slået os ned i vores elskede nordjyske ferieparadis: “Lysthu-
set” i Kryle Klit nord for Blokhus.

Coronaen driller lidt igen, og det betyder f.eks. at man i kunstens verden, fortsat 
ligger underdrejet. Man savner i den grad et levende, spontant og fuldtalligt publi-
kum.

Vi var så flinke og lydhøre under første smitte bølge og gjorde som statsministe-
ren sagde: Holdt os inden døre eller i hvert fald holdt afstand. Men ikke alle er lige 
gode til at huske, hvorfor vi så hurtigt fik smittefaren under kontrol dengang, så en ny 
smittebølge er måske under opsejling. Lad os håbe vi er lydhøre og fornuftige endnu 
engang.

Som al anden festivitas blev festlighederne omkring Dronning Margrethes 80-års 
fødselsdag selvfølgelig aflyst – eller rettere, de blev afløst af spontan, mere eller min-
dre digital hyldest fra borgere i det ganske land med kærlige tanker og fællessang på 
afstand.

En af dronningens mange gaver, var hun selv med til at skabe: Det er det fornemme 
bogværk: Med Dronningen i Det Kongelige Teater. 

Der ligger et eksemplar foran mig på mit bord. Smudsomslaget prydes af et billede 
af Dronning Margrethe, som sidder i sin loge på Det Kgl. Teater. I bogen samtaler for-
fatter og dramaturg Nila Parly, med dronning Margrethe om hendes oplevelser i Det 
Kongelige Teater. Nila Parly – som har fået idéen til bogen – har bedt dronningen om 
at vælge 12 forestillinger: Fire balletter, fire operaer og fire skuespil, som havde givet 
hende en oplevelse, som hun havde lyst til at fordybe sig i.

Vores dronning har altid været en utrolig flittig teatergænger, og hendes kommen-
tarer afslører da også en viden om og en indsigt i teaterkunsten som er helt usædvan-
lig for et menneske, der primært har været aktiv som tilskuer.  

Men hvad har vores dronning, hendes 80-års fødselsdag og Nila Parlys smukke 
bogværk med min levnedsbeskrivelse at gøre? Ikke så meget indrømmer jeg, og så 
alligevel… For på side 125 i bogen, hvor afsnittet “Skuespil” begynder, er den første 
forestilling man møder, og den første dronningen har valgt at fordybe sig i: Hamlet! 
Min og Søren Spannings Hamlet fra 1982!



151

Jeg indrømmer, at jeg både er glad, stolt, og en lille smule beæret over at have skabt 
en af de fire forestillinger, som Dronning Margrethe valgte blandt mange hundrede 
muligheder. Og jeg vil slutte beretningen Mit livs sejlads, med dronningens åbningsre-
plik, da samtalen er om vores Hamlet:

“Den var vidunderlig; en af de bedste Hamlet’er jeg har set. Det var 
en af dem, hvor man slet ikke tænkte på, at det var oversat tekst. 


