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HIPPOLYTOS
tragedie af  EURIPIDES
med musik af  Jean-Philippe Rameau

Med udsendelsen af  dette program for opsætnin-
gen af  HIPPOLYTOS i november 2014 markeres     
Teaterselskabets 20-årige beståen. Programmet         
rummer derfor både en præsentation af  tragedien 
og et tilbageblik på de forløbne 20 år.

Sætstykkerne på omslagets forside:
Afrodite anadyomene, Akryl på masonite h. 241 cm incl. 
sokkel (PSV). Forlæg: Pierre Legros dæ.: Vénus Richelieu 
(1685-89), marmor. Versailles
Artemis, Akryl på masonite, h. 236 cm incl. sokkel (PSV). 
Forlæg: Carl Philipp Glume: Diana (o.1770), marmor(?). 
Tierpark Berlin
Foto: Hans Otto

Fra ouverturen til Holbergs Artaxerxes
Helsingør Theater 2012
Foto: Henrik Bolt-Jørgensen

Ifigenia i Tauris
Ny Carlsberg Glyptotek 2002

Ifigenia spillet af  Marie Garsdal Brøsted
Foto: Trine Søndergaard
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DEN KONGENIALE TRAGEDIEOPFØRELSE

Teaterselskabets formål i videste forstand udtrykkes ved navnet: Sandheden 
er altid smuk: Pulchra Semper Veritas. Dette motto viser tilbage til 
1700-tallet og klassicismens kunstsyn og står i diametral modsætning til 
nutidens rådende.

Den antikke tragedie frembyder helt specielle pro-
blemer for en nutidig opsætning. Der er langt fra       
monologerne i Dionysosteatret i det klassiske Athen 
til nutidens moderne teaterdialog, men dertil kom-
mer, at den attiske tragedie med sit mytiske sujet     
befolket med guder og helte og konger og dronnin-
ger, med sin musik og sin metrisk bundne sprogdragt 
ikke var et nutidsdrama, og kostumering, maskering 
og spillestil har, så vidt vi ved, heller ikke været hver-
dagskost for den tids publikum. Med hele sit form-
sprog stod den græske tragedie fjernt fra dagliglivet i 
det klassiske Athen.
 I dag er de fleste opsætninger af  græske 
tragedier meget frie fortolkninger. Det gælder såvel 
de ”græsk”-arkaiserende, ofte meget patetiske for-
tolkninger, som de aktualiserende, hvor teksterne         
beskæres og moderniseres, scenografi og kostume-
ring opdateres og alt garneres med lydkulisser som 
film i biografen. Det sker angiveligt for at appellere 
til et bredere publikum, men sådanne klassikeropsæt-
ninger trivialiserer og forvansker de originale tekster. 
Tilskuerne møder dermed ikke det originale værk.
 I modsætning hertil tilstræber Teaterselska-
bet at spille den overleverede tekst i en kongenial 

form. Bl.a. på baggrund af  vores erfaringer med 
1700-tallets tragi-komedie og operaparodi har vi 
udviklet en form, der med støtte i receptionshisto-
rien fremhæver det åndelige slægtskab, der trods alt 
stadigvæk består imellem den moderne europæer og 
den antikke hellener. Først og fremmest tilvejebrin-
ger vi en oversættelse, der nøje gengiver den græske 
originaltekst, så det faktisk er Euripides vi spiller. 
Dernæst forskyder vi handlingens univers tilbage til 
1700-tallet, således at et nutidigt publikum oplever 
en historisk distance parallelt med den distance, som 
det oprindelige publikum i Athen må have oplevet. 
Med denne forskydning lander vi i en teaterhistorisk 
periode, der er kendt for at dyrke den antikke tra-
gedie, og som derfor giver os mulighed for at hente   
kostumer, spillestil, musik, ja næsten alle de elemen-
ter af  en opsætning, vi desværre ikke har overleve-
ret fra antikken. Digterværket fremstilles således i 
en veldefineret og stilhistorisk entydig opsætning, 
og uforstyrret af  mere eller mindre velbegrundede   
sceniske påfund kan teksten opleves i sin egen ret.

Pulchra Semper Veritas
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Orestes. Rømerhaven 2010
Fra fremkaldelsen:
En fryger spillet af  Jesper Øllegaard

Tyndareos’ kammertjener spillet af  Nikolaj Tørring
Tyndareos spillet af  Morten Brøsted
En frue fra Mykene spillet af  Pernille Lindholt
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HIPPOLYTOS

tragedie af

EURIPIDES

DRAMAETS PERSONER

AFRODITE
HIPPOLYTOS

KOR AF JÆGERE
EN GAMMEL TJENER

KOR AF KVINDER FRA TROIZEN
FAIDRA

FAIDRAS AMME
THESEUS

EN BUDBRINGER
ARTEMIS

Tragedien blev opført første gang
i Dionysosteatret i Athen foråret 428 fvt.

”Aristoteles”. Udsnit af  Rafaels stanze
Skolen i Athen 1509-10. Fresco i Vatikanpaladset

Foto: Wikimedia
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Hippolytos er den smukke, uskyldsrene unge mand. 
Han tumler sine heste og sin jagtvogn, elsker livet i 
den frie natur og vildtet dér. Hans gudinde er den 
jomfruelige Artemis. Han er dog ikke så umiddel-
bar, at han ikke er sig sin fortræffelighed bevidst. 
Men dette kunne være, hvad det var, hvis ikke han 
i sin selvgodhed foragtede kvinder og den erotiske 
kærlighed, og døv for den gamle tjeners advarsel 
så åbenlyst krænkede Afrodite. Hermed bærer han, 
trods sit ædle sind og sin hæderlige stræben, nemlig 
kimen til sin undergang.
 Over for Hippolytos står hans unge sted-
mor, Faidra, den smukke og livsglade dronning. 
Hun ærer og beundrer sin mand, Theseus, men 
hun er blevet lidenskabeligt betaget af  sin sted-
søn. Hun prøver på alle måder at fortrænge sin 
attrå, men den er blevet hende en besættelse, og 
hun vil da dø for at undgå skammen og skåne sin 
mand og sine børn. Men Faidras fortrolige, ammen 
eller plejersken, griber ind for at redde hendes liv, 
hvorved Hippolytos bliver bekendt med hendes 
incestuøse lidenskab og reagerer med afsky og 
raseri. Faidra tager da sit eget liv og efterlader et brev, 
hvori hun anklager ham for voldtægt – et desperat 

forsøg på at undgå skammen og samtidig drage ham 
med i sit fald, krænket som hun er over hans brutale 
afvisning. Faidra vil det rette, men har ikke magt over 
sine følelser.
 Ved siden af  de to hovedpersoner står
ammen, som den ældre livskloge, men også illusions-
løse. Hun har ikke, eller har i hvert fald ikke længere, 
sansen for de ædle etiske fordringer, som behersker 
Faidras og Hippolytos’ sind. Hun gør derfor ondt 
værre og høster kun utak, da hun af  ægte omsorg for 
Faidra forsøger at formidle kontakt til Hippolytos.
 Faidra og Hippolytos må dø, men hårdest 
ramt bliver måske kong Theseus, der må leve videre 
efter at have mistet sin højt elskede dronning og – 
selvforskyldt – også sin søn, selv om han til trøst 
modtager Hippolytos’ tilgivelse, da Artemis som 
deus ex machina til sidst åbenbarer dem Afrodites 
anslag.
 Tragedien kan således opleves som et skue-
spil om gode mennesker, der på grund af  egen 
svaghed eller ufuldkommenhed rammes af  ulykken. 
Men Hippolytos er også fremstillingen af  menne-
sker som brikker i gudernes spil. Denne dimension 
slås an i Afrodites indledende monolog, hvor hun 

INTRODUKTION TIL HIPPOLYTOS

”Euripides er den mest tragiske af  alle tragediedigtere”, siger Aristoteles i 
sin Poetik, og til den opfattelse passer i hvert fald tragedien Hippolytos. 
For handlingsforløbet udvikler sig lige så katastrofalt, som Afrodite har 
forudsagt det i prologen.
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forkynder sin nådesløse hævnplan, og genoptages 
til sidst af  Artemis, der sandelig vil hævne sig ved 
at dræbe Adonis, Afrodites uskyldige favorit. Hel-
ler ikke Poseidon viser sin søn nogen omsorg, men     
opfylder uden videre hans fortvivlede ønske om 
hævn. Og dette spil gør sig ikke blot gældende, hvor 
guderne selv agerer, men også undervejs i hele trage-
dien, hvor koret bestandigt kommenterer episoder-
ne med ængstelige referencer til myter om gudernes, 
især Afrodites, farlige herredømme.
 Utvivlsomt troede grækerne i sagntiden     
virkelig på gudernes eksistens, men allerede hos 
Homer fornemmer man en vis litterær distance, og 
Euripides og hans oplyste samtidige har vel betrag-
tet de gamle forestillinger om guderne som godt 
stof, plastiske billeder til anskueliggørelse af  de ydre 
kræfter og lidenskaberne, mennesker ikke formår at     
beherske. Dog lader han her og dér sine personer 
ytre sig så direkte religionskritisk, at det kan have 
provokeret et publikum, der måske endnu – ligesom 
koret – levede med forestillinger om de olympiske 
guders realitet.
 Euripides’ kunst er klassisk. Det vil sige, at 
karaktértegningerne er realistiske, men forenklede 
og ikke naturalistisk imiterende. Sagntidens fyrster 
og tjenestefolk fremstilles derfor nok som sådanne, 
men også som nutidige mennesker, ikke arkaisk. 
De ræsonnerer oplyst og kritisk, og Hippolytos er        
orfiker og Faidra kan skrive, selv om det naturalistisk 
betragtet er anakronistisk.
 Det har været en udbredt misforståelse, at 
Euripides benyttede sine dramatiske personer som 
sit talerør. Således har det kvindehad, Hippolytos 
lægger for dagen, givet anledning til den forestilling, 
at Euripides skulle have foragtet kvinder, og helt i 

modstrid hermed har man også ment, at han med 
den uhyggelige Medea ville agitere for kvindernes 
frigørelse. Men Euripides tager ikke ordet fra sine 
personer. Han lader dem løbe ud ad tangenten i 
deres verbale kampe. Til gru for os, men også 
til morskab, når vi læner os lidt tilbage. Det er nu 
engang et vilkår for den dramatiske digter, at han 
ikke direkte kan komme til orde, men må ytre sig 
gennem det dialektiske samspil på scenen.
 Hippolytos er en stramt komponeret tragedie 
uden sidemotiver, næsten mønstergyldig, og sam-
men med to andre nu tabte tragedier indgik den i 
en trilogi, med hvilken digteren vandt førsteprisen 
under De Store Dionysier i Athen i foråret 428 fvt. 
Siden har den været højt værdsat, og dens stof  er 
blevet bearbejdet i talrige dramatiske værker lige
 siden oldtiden. 
 Om Euripides’ kilder ved vi ikke meget. Sik-
kert har der i det 5. årh. fvt. eksisteret en rig mundtlig 
– og måske også skriftlig – overlevering af  sagnstof  
om Hippolytos. F.eks. ved vi, at også Sofokles på et 
tidspunkt skrev en, nu tabt, tragedie om Hippolytos. 
Så Euripides har sandsynligvis uddestilleret sin fabel 
af  denne komplekse overlevering
 Interessant er det, at der foruden den 
bevarede tragedie, betegnet Hippolytos stefaneforos 
(Den bekransede Hippolytos), til langt ned i antik-
ken har eksisteret en anden og tidligere affattet Hip-
polytos-tragedie af  Euripides, betegnet Hippolytos 
kalyptomenos (Den tilhyllede Hippolytos). Den vandt 
ikke bifald i Dionysosteatret, vist nok fordi Faidra i 
denne version skamløst selv inviterer Hippolytos til 
utugt – hvorfor han af  blu tilhyller sig. Der er bevaret 
en snes små fragmenter af  denne tekst, deriblandt 
exodos. Dette fragment er dog meget smukkere end 
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den fade exodos i den prisbelønnde tragedie, og 
fragmentet lader sig lidt frit oversætte, så det slutter 
med titlen på denne:

 Fromhedens løn vil i al sin pragt 
 før eller senere skinne,
 for dyden er den største magt
 hos mennesker nogensinde.
 Med ære kaldes du nu hos os
 Hippolytos stefaneforos.

Torben Frische

Orestes. Rømerhaven 2010
Apollon spillet af  Laurits Borberg

Foto: Mette Løve
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Det var forsøgene i den italienske renæssance på at 
genskabe den græske tragedie som levende dramatik, 
der gav anledning til en ny musikalsk genres fødsel: 
operaen. Ideen var at udnytte musikkens suggestive, 
følelsesgenererende magt til at uddybe udtrykket i 
tekst og gestik og således tilføje en dimension af  
psykologisk realisme. 
 De muligheder, dette eksperiment åbnede
op for, havde vidtrækkende følger. Barokkens 
komponister kastede sig med lidenskab og op-
findsomhed over udviklingen af  musikdrama-
tiskretoriske genrer som opera, oratorium og 
kantate som et eksperimentarium, hvor det menne-
skelige følelsesliv med dets lidenskaber, affekter og 
karaktertyper udforskedes med næsten videnskabelig 
systematik. Jeg tror ikke, det er for meget at sige, 
at det er i denne epoke, og ikke mindst i dens 
musikdramatiske kunst, det moderne menneske for 
første gang for alvor tager sig selv i øjesyn og lærer 
sig selv at kende. Her udvikledes musikken til et sprog 

til fremstilling af  følelser gennem skabelsen af  et sæt  
retoriske formler og figurer, der kommunikerede på 
et umiddelbart, nonverbalt plan gennem en over-
ordentlig fantasifuld udnyttelse af  tempo, dynamik, 
kromatik, dissonanser, sekvenser, ostinato, kolora-
turer, tremolo, suk- og klagemotiver, instrumenta-
tion, rytmiske figurer osv. osv. Udgangspunktet, den   
græske tragedie, er for længst tabt af  syne, undtagen 
på det ene punkt, at det i ret stor udstrækning sta-
dig var den klassiske mytologi og epik, der leverede 
stoffet til librettoerne.

TRAGEDIEN OG MUSIKKEN

Den græske tragedie er grundlæggende en musikdramatisk 
genre. Det fremgår med al tydelighed af  teksterne, at der 
har været indslag af  solo- og korsang, instrumentalmusik, 
vekselsang, dans etc. Næsten intet af  denne musik er 
bevaret, og hvordan den er indgået i tragedieopførelserne, 
ved vi meget lidt om.

Andromache. Ny Carlsberg Glyptotek 2006
Orkesterprøve

Foto: Ole Bo Jensen
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Det gælder også Jean-Philippe Rameaus opera, 
Hippolyte et Aricie, som bygger på Racines tragedie 
Phèdre, der igen bygger på Euripides’ Hippolytos. Den 
udstyrsmæssigt og ressurcemæssigt krævende genre 
var i første række knyttet til fyrstehofferne. Det viser 
sig også i den bearbejdelse af  det oprindelige stof, 
som sker i operaernes libretti, hvor en kærlighedsin-
trige ofte flettes tæt sammen med kolliderende magt-
interesser. I Rameaus Hippolyte et Aricie komplice-
res og kontrasteres Fædraintrigen med en uskyldig 
kærlighedshistorie mellem den unge Hippolytos og 
prinsessen Aricie, som er eneste overlevende efter 
den magtkamp, der gav Theseus magten i Athen, 
og hvem Theseus havde afkrævet et kyskhedsløfte 
for resten af  livet for at hindre, at en rivaliserende 
kongeslægt med legitime krav på tronen skulle opstå.  
Med Fædras lidenskabelige erotiske besættelse af  
Hippolytos og Theseus’ fravær, der på et tidspunkt 
tolkes som hans død, er der lagt op til en højdrama-
tisk intrige, der fremkalder hjerteskærende følelses-
mæssige reaktioner og giver Rameau mulighed for at 
udfolde hele sin palet af  musikalske udtryksmidler. 
 Når vi har valgt at bearbejde uddrag fra 
Rameaus Hippolytosopera og bruge dem som           
musikalsk iklædning af  de lyriske indslag i Euripi-
des’ tragedie, skyldes det, at selv om der er langt fra 
barokoperaen til den klassiske tragedie, er der også 
en klar kontinuitet i bestræbelsen på at  udforske 
og bestemme det egentligt humane, det der gør et 
menneske til menneske. Det spejl, barokken brugte 
i denne bestræbelse, var antikkens filosofi, kunst 
og litteratur. Her fandt de et rigt forråd af  histo-
rier om, hvordan menneskeskæbner formes af  den 
kamp mellem kærlighed, lidenskab, magt og andre 
interesser, der foregår i ethvert menneske. Ved at 

forbinde Euripides’ originale tragedie med Rameaus 
musik til hans opera over samme sujet, peger vi på en 
betydningsfuld tematik, der har spillet en helt afgø-
rende rolle for den selvforståelse, der har skabt det 
moderne menneske, og  vi peger samtidig på dens 
udspring i ”den græske oplysningstid”, som Euri-
pides sammen med Sokrates var en af  de mest 
markante repræsentanter for.

Bjarne Troelsen

Opsætningen af  Artaxerxes blev økonomisk 
støttet af

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Aarhus Stiftstidendes Fond

Tuborgfondet
Folkeuniversitetets 1700-tals Festival

Oda og Hans Svenningsens Fond

Holbergs Artaxerxes. Helsingør Theater 2012
Mandane og Semira spillet af

Mette Fogh Møller og Laura Marie Klindt Nielsen
Foto: Henrik Boolt-Jørgensen
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Forud for stiftelsen af  Teaterselskabet i 1994 lå en 
10-årig periode, hvor elever, lærere og tidligere elever 
fra Aalborg Katedralskole hvert år på skolen havde 
fejret Ludvig Holbergs fødselsdag den 3. december 
med opsætningen af  en af  digterens komedier.
 De medvirkende ved produktionen af  disse 
komedier deltog år efter år, og tilegnede sig dermed 
en omfattende viden om 1700-tallets teater og en 
stilsikker praksis, som de gav videre til nytilkomne. 
På denne måde opstod der et aktivt kollektiv under 
stadig udvikling, som efterhånden kunne producere 
forestillinger, der var seværdige for et større pub-
likum uden tilknytning til Aalborg Katedralskole.
Således blev Melampe i 1989 og Diderich 
Menschenskræk i 1993 udsendt over lokal-TV 
i Aalborg.
 Teaterselskabet indledte sin virksomhed 
med turnerende forestillinger. Den første af  disse 
blev Euripides’ tragedie Hippolytos med musik af  
Jean-Philippe Rameau, opført i alt 8 gange: 1994 i 
Aalborg og i Willestrup Barokhave, 1995 i ”Helsin-
gør Theater” i Århus og på Hald Hovedgaard og 
1996 som gæstespil ved en panhellensk teateruge i 
Athen arrangeret af  privatgymnasiet Arsakeia Scho-
leia Psychikou.

Som oplæg til en paneldiskussion ved afslutningen 
af  dette arrangement, udarbejdedes en erklæring, 
hvori teaterselskabet formulerede sit teaterpolitiske 
idégrundlag således:

Teaterselskabet PULCHRA SEMPER VERITAS har 
til formål at præsentere 1700-tallets europæiske teater på 
en sådan måde, at såvel kendte som upåagtede skuespil og 
musikdramatiske arbejder opleves på en gang i deres autencitet 
og som festligt og vedkommende teater af  et nutidigt publikum.
Det er ikke teaterselskabets intention at skabe et egentligt 
museumsteater, men på den anden side har vi en stærk tro 
på de gamle teksters iboende kvaliteter, hvorfor vi placerer os 
i bevidst kritisk distance til det etablerede teaters ofte platte 
moderniseringer af  klassiske dramatekster. I det hele taget 
vender vi os imod den tiltagende kommercialisering af  tea-
terlivet, og ser det som en vigtig opgave at fastholde et teater 
upåvirket af  underholdningsindustriens tarvelige leflen for et 
nøjsomt massepublikum.
En udbredt reaktion imod det kommercielle og forløjede      
underholdningsteater er det alternative teater, der dyrker det 
provokerende rædsomme i en insisteren på, at alle virke-
midler står til kunstens rådighed i dens heroiske bestræbelse 
på at fremstille sandheden. Denne anskuelse deler vi ikke. 
Skræmmebilleder bliver alt for let forbilleder, og korrumperin-
gen og forråelsen blomstrer uanfægtet.

1994  PULCHRA SEMPER VERITAS 2014

Træk af  en klassicistisk praksis
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Efter opsætningen af  Hippolytos fulgte i 1996 Euripi-
des’ Ifigenia i Tauris i Store Restrups have. Tragedien, 
der blev opført med musik af  C.W. Gluck, blev året 
efter gentaget i parken ved Moesgaard. På Aalborg 
Katedralskole fortsatte teaterselskabet med at pro-
ducere de årlige Holbergkomedier, i 1994 Hexerie 
eller blind Allarm, i 1995 Den politiske Kandstøber og i 
forbindelse med Klassikerforeningens jubilæumsar-
rangement på skolen Sganarels Reyse til det Philosophiske 
Land, i 1996 Den Vægelsindede og endelig i 1997 Det 
lykkelige Skibbrud. Men i 1998 ophørte samarbejdet 
med Aalborg Katedralskole, og året efter rykkede 
Teaterselskabet ind i Den Gamle By i Aarhus, hvor 
Teaterselskabet siden har haft sit hjemsted.

De første år i Aarhus. Simonsens Have

I 1950-erne havde skuespillere fra Aarhus Teater hver 
sommer opført en Holbergkomedie som       frilufts-
forestilling i Den Gamle By. Det var nærliggende at 
genoptage denne tradition. Teaterselskabet havde tid-
ligere ved flere lejligheder haft kontakt til Helsingør 
Theater i Den Gamle By, så det blev snart bestemt, 
at vi kunne benytte garderoben dér, og da Elsebet 
Errboe, restauratøren i Simonsens Have, uforbehol-
dent gik ind for idéen, kunne Teaterselskabet allere-
de i 1999 indlede sine opsætninger i Den Gamle By 
med Den pantsatte Bondedreng i Simonsens Have. Der 
spilledes 12 aftener i juli måned og initiativet blev 
vel modtaget ikke mindst af  de ældre aarhusianere, 
der mindedes forestillingerne de mange år tilbage.
 En forestilling i Simonsens Have skal kunne 
udføres på en smal estrade, der drjer sig 135 grader 
rundt foran en beskeden 8-kantet pavillon med et 
lille orkester, der musicerer til forestillingen. Der er 

hermed grænser for valget af  repertoire, men som 
det fremgår af  listen i boksen, har Teaterselskabet 
her siden 1999 kunnet fremføre et bredt udvalg af  
Holbergs komedier, også nogle af  de ganske upå-
agtede. Og det faste publikum til sommerkome-
dierne har således stiftet bekendtskab med kome-
dier, som ellers aldrig opføres. Ja, man har endog 
fået præsenteret en urpremiere, nemlig J.L. Heibergs 
versificerede gendigtning af  Molières Don Juan 
ledsaget af  musik fra Glucks ballet-pantomime 
Le Festin de Pierre.

SOMMERKOMEDIERNE
I SIMONSENS HAVE

1999: Den pantsatte Bondedreng
2000: Kilde-Reysen
2001: Mester Geert Westphaler
2002: Pernilles korte Frøikenstand
2003: De Usynlige 
2004: Jeppe paa Bierget
2005: Den Vægelsindede
2006: Jean de France
2007: Henrich og Pernille
2008: Kilde-Reysen
        & Den forvandlede Brudgom
2009: Den politiske Kandstøber
2010: Don Juan – af  J.L. Heiberg
2011: Den honette Ambition
2012: Erasmus Montanus
2013: Den pantsatte Bondedreng
2014: De Usynlige
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"Pulchra Semper Veritas spiller Holbergs tekst nøjagtigt, som den står. Det er spændende at være fri for nyere 
tillempelser og tilmed opdage, at mange ord har forandret form og betydning.

Det er velgørende, at ”Kilde-Reysen” fra 1724 og ”Den forvandlede Brudgom” fra 1751 spilles efter 
pålydende, morsomt og menneskeligt med en fælles energi og munterhed."

- skrev John Christiansen
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Lige efter flytningen var det gamle elever fra Aalborg 
Katedralskole, som nu studerede i Aarhus, og lærere 
fra skolen, der var drivkraften i Teaterselskabet. Men 
allerede ved opsætningen af  Den pantsatte Bondedreng 
havde de første aarhusianere sluttet sig til truppen. 
Det var bl.a. folk fra det klassiske musikliv, hvilket 
bevirkede, at vi uden besvær kunne fastholde det 
musikalske element i vores opsætninger, et træk som 
er konstituerende for vores tolkning af  1700-tallets 
scenekunst. Efter nogle få år var det aalborgensiske 
islæt i medlemskredsen blevet så relativt beskedent, 
at det begyndte at irritere os, at journalisterne blev 
ved med at fortælle om vores fortid i Aalborg, hver 
gang de præsenterede Teaterselskabet. Hellere skulle 
de skrive om vores teatersyn og vores ambitioner.

Helsingør Theater. Ifigenia i Tauris

Bag flytningen til Aarhus lå ikke mindst tanken om 
at opsætte Holbergkomedier her i landets ældste    
intakte teaterbygning. I første omgang blev det dog 
ikke med Holberg, at Teaterselskabet tog Helsin-
gør Theater i brug, men med en ny opsætning af  
Euripides’ Ifigenia i Tauris. Det var i april 2002.

De tidligere tragedieopsætninger havde været            
tilrettelagt med henblik på opførelser i det fri. 
Store markante barokkostumer skulle kompensere 
for fraværet af  et egentligt scenebillede. Ligeledes 
var musikken arrangeret for et lille orkester i en pavil-
lon. Fra gæsteforestillingen med Hippolytos i Helsin-
gør Theater i 1995 var vi klar over, at en forestilling 
inde i det lille klassicistiske borgerteater måtte blive 
noget helt andet end en friluftsforestilling i en park.
Vi havde allerede en korinthisk tempelfront frem-
stillet til opsætningen på St. Restrup og nu viste det 
sig, at bagtæpperne fra tiden i Aalborg passede til 
målene i Helsingør Theater. Så med templet og vo-
res bagtæppe til Melampe kunne vi derfor nøjes med 
at fremstille et par sidekulisser med løvværk à la 
rokoko for at skabe et fuldstændigt scenebillede 
af  offerpladsen i Tauris. Arrangementet af  Glucks 
musik blev også helt forandret, idet den rummelige 
orkestergrav i Helsingør Theater kaldte på at blive 
brugt af  et rigtigt lille barokorkester.
Med Holberg rykkede vi ind i Helsingør Theater i 
december 2003. Det var med én-akteren Juule-Stuen, 
festligt indledt med satser fra Händels Fyrværkeri-
musik spillet fra orkestergraven. Det er og bliver en 
populær komedie, og på utallige opfordringer har vi 
gentaget den år efter år, sidst i 2012 med forestilling 
nr. 62. Men når bortses fra den, har opsætningerne 
i Helsingør Theater været fremførelser af  upåagtede 
skuespil fra den sceniske kulturarv.

De upåagtede skuespil

For det europæiske teaters historie kan betyd-
ningen af  Euripides’ tragedier ikke vurderes højt 
nok. Desværre er Euripides i skolen og i teatret 

Kurt Westergaards tegning til John Christiansens
anmeldelse af  Holbergs Kilde-Reysen og 
Den forvandlede Brudgom i Jyllands-Posten 14. juli 2008.

17



18



efterhånden blevet synonym med Medea, men der 
er faktisk overleveret 16 andre tragedier af  digte-
ren. Og de er i hvert fald ikke ringere end Medea. I 
2004 opførte Teaterselskabet Andromache med musik 
af  A.E.M. Grétry og i 2009 Orestes med musik af  
Gluck. Så vidt vides havde ingen af  dem tidligere 
været  opført her i landet. Ligesom Ifigenia i Tauris 
kredser de om følgerne af  den trojanske krig og
afdækker med Orestes som gennemgående figur  
imperialismens og militariseringens katastrofale
følger for såvel tabere som vindere. Sammen kan 
de betragtes som en trilogi, og vi har intentioner 
om engang at opføre dem samlet på én enkelt dag, 
selv om de ikke, som Aiskylos’ Orestes-trilogi, blev 
skrevet til opførelse sammen. For Teaterselskabet er 
det en given ting at dyrke den sceniske kulturarv, og 
ikke mindst den antikke tragedie, og som det eneste 
teater i Danmark refererer Teaterselskabet til 
Ioannou Centre for Classical & Byzantine Studies, 
University of  Oxford, der arkiverer dokumentation 
fra hele verden om opsætninger af  antikke dramaer.

Opsætningen af  Andromache blev økonomisk 
støttet af

Tuborgs Grønne Fond

Andromache. Ny Carlsberg Glyptotek 2006
Koret: Mette Løve, Cecilie Dybbroe, Hanne Ølholm,
Line Bering Sørensen, Mette Willaing Jensen
og korføreren Anne Kehlet Bavngaard
Foto: Ole Bo Jensen
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Bærende for udtrykket i skuespillet er det talte ord 
i nuet. Bundet til det danske sprog og forpligtet 
på digterværkets integritet er Euripides’ tragedier 
derfor blevet nyoversat til Teaterselskabets 
opførelser. Men bag opsætningerne af  de danske 
skuespil fra den sceniske kulturarv ligger der også 
omhyggelige studier af  sprogdragten. At aktørerne 
altid er fuldstændig klar over betydningen af  hvert 
ord, de siger, er opmærksomme på de stilisti-
ske figurer og rytmen i sproget, gør, at tilskuerne 
ubesværet fatter ord og idiomer, de aldrig før har 
hørt. Derfor har det været muligt for Teatersel-
skabet at vække henlagte eller aldrig opførte vær-
ker til live på scenen; således som nævnt Hexerie 
eller blind Allarm, Sganarels Reyse til det Philosophiske 
Land, Kilde-Reysen, J.L Heibergs Don Juan, og Den 
honette Ambition, og opført i Helsingør Theater i 
2010 Holbergs Plutus med Carl August Thielos 

originalmusik, i 2012 Holbergs Artaxerxes med      
musik af  Paolo Scalabrini og Thielo i forbindelse 
med Folkeuniversitetes 1700-tals Festival og i 2013 
Grevens og Friherrens Komedie tillagt Mogens Skeel, 
opført i forbindelse med udgivelsen af  værket 
”Grever, baroner og husmænd – opgøret med de 
store danske godser 1919” af  John Erichsen & 
Ditlev Tamm.

Status

Lokalt har samarbejdet med Den Gamle By og   
dermed adgangen til Helsingør Theater været 
af  helt afgørende betydning for Teaterselskabets 
udvikling, men også gæstfriheden i Lokalcentret i 
Møllestien, der huser vores kostumer, dekorationer og 
rekvisitter, kunne vi ikke have været foruden. Vi 
har ikke egne møde- og øvelokaler, så vi har i vid

 

Opsætningen af  Grevens og Friherrens Komedie 
blev økonomisk støttet af

Aarhus Stiftstidendes Fond
Lasson Andersens Fond

Grevens og Friherrens Komedie. Helsingør Theater 2013
Tv.: I spejlet: Jomfru Skovsgaard alias 
Laura Klindt Nielsen
Th.: Optrin, V akt
Foto: James Jeffereys
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udstrækning måttet mødes og øve hos medlem-
mer, der har kunnet give os husly. Teaterselskabet 
har i årenes løb mødt megen velvilje i Aarhus, men 
også rundt omkring i landet, og selv har vi ved flere 
lejligheder udlånt af  vores stilhistoriske kostumer til 
udstillinger i kulturhistoriske museer.
 Omend Teaterselskabet har hjemsted i   
Aarhus, er det ikke noget egnsteater. Medlemmerne 
er bosat over hele landet, og med vores gæsteoptræ-
den kommer vi vidt omkring. På Herregårdsmuseet 
Gammel Estrup har vi således siden 2006 spillet   
vores sommerkomedie, som vi også i de seneste år 
har opført på Tersløsegaard, Holbergs sommerbo-
lig. I København har vi optrådt både i Glyptoteket, 
i Hofteatret på Christiansborg og i Nationalmuse-
ets festsal. Disse arrangementer, og i øvrigt også 
opsætningerne i Helsingør Theater, er økonomisk så 
tunge, at de ikke, skønt alle medvirkende arbejder 

ulønnet, kan financieres af  billetsalget. Stor tak der-
for til de fonde, der med deres donationer har støttet 
disse produktioner.
 Historieløshed og aktualitetsfiksering råder 
i kunst og samfund med desorientering og gotisk   
forvirring til følge. Men med sine opsætninger med 
levende aktører og levende musik byder Teaterselska-
bet Pulchra Semper Veritas på teater fra 1700-tallet, 
en periode, hvor kunsten stræbte efter at fremstille 
sandheden om virkeligheden i en smuk og struktu-
reret form, så forskellen på godt og ondt fremtrådte 
klart. Således forbinder vi os selv – og vores tilsku-
ere – med en frugtbar tid, hvor kunsten inspireret af  
antikken blomstrede som aldrig siden.

På de følgende sider beretter to aktører om deres liv 
med Teaterselskabet, og to henrevne tilskuere reflek-
terer over Teaterselskabets opsætninger.

Redaktionen
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Sådan spurgte en god veninde mig. En kærkom-
men chance for en biologistuderende til at dyr-
ke interessen for sang og teater. Det var i 2002, 
og sådan kom jeg med i Teaterselskabets tredje             
opsætning af Ifigenia i Tauris. En græsk tragedie 
opført i klassicistisk stil! Kunne det overhovedet 
lade sig gøre i dagens moderne Danmark? Kunne 
det trække et publikum? Hvad var det egentlig, jeg 
havde sagt ja til? 
 Det stiliserede skuespil var nyt og udfor-
drende for mig. Her gjaldt det ikke om at spille 
virkelighedstro og naturligt. I stedet skulle scene-
billedet fremvise symmetri og harmoni. Og der 
var regler; ikke gå og tale på samme tid, albuerne       
aldrig højere end skuldrene, ansigtet vendt mod 
publikum under replikkerne. Sproget og teksten 
var i fokus og skulle fremsiges som vers – jambi-
ske trimetre med den karakteristiske rytme. 
 Jeg oplevede drivkraften i Teaterselskabet 
i form af en flok frivillige, dygtige og dybt engage-
rede folk, som alle bidrog med hver deres kompe-
tencer og selvlærte færdigheder. Og der var plads 
til alle, der havde lyst til at bidrage og være med. 
Her var der virkelig mulighed for at arbejde med 
alle dele af en teaterforestilling lige fra billetsalg, 
PR og produktion til regi, skuespil, suffli, orke-
ster, kor, hår, sminke og fremstilling af kostumer 

- det var bare at byde ind. Jeg var dybt impone-
ret af skrædderne, som kreerede det ene fantasti-
ske og stilrigtige kostume efter det andet af gamle 
gardiner og forhåndenværende stof. Som korist                 
oplevede jeg på egen krop, hvad det vil sige at 
skulle manøvrere en halvanden meter bred kjole 
rundt på den trange bagscene i det historiske og 
atmosfærefyldte Helsingør Theater. 

MIT LIVS BEDSTE TRAGEDIER

”Vi mangler en korist – var det ikke lige noget for dig at 
synge barokmusik, iført stort 1700-tals kostume?”
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Ifigenia i Tauris blev for mig en oplevelse for        
livet, og jeg fik heldigvis også chancen for at være 
med i de efterfølgende tragedier, Andromache og 
Orestes, som fuldendte Euripides trilogien. Og 
opførelserne begrænsede sig ikke kun til det                  
historiske Helsingør Theater i Den Gamle By. 
Både Ifigenia i Tauris og Andromache blev gen-
opført i festsalen på Glyptoteket i København. Og 
en helt særlig oplevelse var det at opføre Orestes     
under åben himmel i de smukke rammer i Rømer-
haven. Billedet af medvirkende i 1700-tals kostu-
mer på den soloplyste skovsti bag haven har for 
altid brændt sig fast på min nethinde.
 Med tiden er jeg flyttet til Skjern, men 
jeg tager med glæde turen frem og tilbage mel-
lem   Århus og det vestjyske for at være med til at    
opføre Hippolytos. For hvor får jeg ellers chan-
cen for at spille græsk tragedie i 1700-tals stil? 
Teaterselskabet er noget helt særligt - det findes 
ikke magen til!

Mette Fogh Møller

Opsætningen af  Ifigenia i Tauris blev 
økonomisk støttet af

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond

Grevens og Friherrens Komedie. Helsingør Theater 2013
I spejlet: Peder alias Jesper Pedersen
Foto: James Jeffereys

Ifigenia i Tauris. Glyptotekets Festsal 2002
Pylades spillet af  Morten Brøsted

Fra koret Anette Oldenborg Petersen
Foto: Trine Søndergaard
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I 1994 opførte Teaterselskabet Euripides’ Hippolytos 
for første gang. Det var det samme år, Teaterselska-
bet blev stiftet. Det er 20 år siden. Da jeg dengang, 
som nu, spillede rollen som Hippolytos, var det mit 
første møde med den græske tragedie, og jeg vidste 
stor set intet om den form for drama. Nu 20 år se-
nere står jeg i den samme rolle og føler mig meget 
mere fortrolig med genren i alt væsentligt på grund 
af  den indflydelse, som teaterselskabet har haft på 
mit liv igennem årene. 
 Jeg tror, at en af  de vigtigste årsager til Tea-
terselskabets stiftelse var, at mange af  os dengang 
kunne se, at de teaterproduktioner, vi havde deltaget 
i som elever og lærere på Aalborg Katedralskole, var 
så særlige, at vi måtte fortsætte med det, selvom vi 
skulle videre til studier eller arbejde væk fra skolen, 
væk fra Aalborg. For flere af  os, der var med ved 
Teaterselskabets stiftelse, har det betydet, at det har 
været en fast del af  livet de sidste 20 år. Og det har 
sikkert i større eller mindre grad påvirket vores liv. 
 For mit eget vedkommende betød vo-
res turné med Hippolytos til Athen i 1996, at jeg fik 
den græske oldtid ind under huden og tilbragte de 
næste fem år på at studere klassisk arkæologi si-
deløbende med – naturligvis – flere opsætninger 
græske tragedier og Holbergkomedier sammen 
med Teaterselskabet. Det var nok også de mange 
Holbergkomedier, vi siden 1999 har opført i Den

Gamle By som friluftsforestillinger om sommeren 
og i Helsingør Theater om vinteren, der inspirerede 
mig til at læse videre på Æstetik og Kultur og skrive 
speciale om den gamle digters komedier. 
 På den måde har Teaterselskabet haft direkte 
indflydelse på vigtige valg, jeg har truffet. Men at jeg 
fejrede premieren på Holbergs Mester Gert Westphaler 
i 2001 sammen med teaterselskabets dengang nye 
syerske, skulle betyde, at vi i dag har to ”teaterbørn” 
sammen, er uden tvivl det mest afgørende aftryk, 
Teaterselskabet har haft på mit liv. Jeg skylder derfor 
Teaterselskabet en stor tak for at jeg har mødt min 
ægtefælle der. Men i det hele taget knytter man nogle 
helt særlige venskaber, når man arbejder sammen 
om en teaterproduktion. De meget intense prøve-
forløb, hvor alle er afhængige af  hinandens arbejde, 
og hvor alle er fokuseret på det samme produkt giver 
en samhørighed, som jeg ikke har oplevet andre ste-
der. Dette er også en del af  svaret på det spørgsmål, 
som jeg jævnligt er blevet stillet: ”Hvordan kan det 
blive ved med at være sjovt efter så mange år?” Men 
lige så vigtige svar er, at det er meget tilfredsstillende 
at se kvaliteten af  produktionerne udvikle sig; at rea-
lisere nye projekter sammen med de folk, man har 
arbejdet sammen med så længe; at opdage og isce-
nesætte gamle og næsten glemte dramaer, som ingen 
tidligere har set potentialet i. 

TO GANGE HIPPOLYTOS

- Tyve år med Teaterselskabet Pulchra Semper Veritas
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Denne opførelse er for mig derfor ikke blot et glæ-
deligt gensyn med rollen og tragdien Hippolytos. Det 
er lige så meget en anledning til at se tilbage og glæde 
mig over de mange oplevelser, jeg i de sidste 20 år 
har haft med alle de gode mennesker i Teaterselska-
bet Pulchra Semper Veritas.  

Laurits Borberg

   Opsætningen af  Hippolytos blev 
økonomisk støttet af

Den Obelske Familiefond.

Hippolytos. Hald Hovedgaard 1995.
Faidra og hendes amme spillet af

Sara Tschertok og Gry Nybo Christensen
Foto: Henrik Bolt-Jørgensen
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Den politiske Kandstøber. Simonsens Have 2009
Herman tæller til 20.
Herman spillet af  Thomas Harbjerg Pedersen
Geske spillet af  Pernille Lindholt
Foto: Christian Tørrring

”Fine overraskende detaljer. Og en god sans for at få den 
progression frem i spillet, som ligger i teksten. Højde-
punkter er der mange af  i stykket, som bliver spillet med 
stor energi og tæft for skuespil ...”

- skrev Kirsten Dahl i Aarhus Stiftstidende
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Som enhver englænder med respekt for sig selv har 
sin sikre viden om, hvordan Sherlock Holmes og Dr. 
Watson ser ud – og i det hele taget er – sådan har 
jeg min sikre viden om, hvordan Holbergs komedie-
typer ser ud og er.
 Resultatet af  den slags er velkendt: det er 
fuldstændig umuligt at lave en Sherlock Holmes-
filmatisering, som ikke vil blive mødt af  tordnende 
Buuh-råb fra forbitrede englændere. Og ligeledes 
med mig og Holberg! Den rasende englænder og jeg 
har det til fælles, at vi har kendt vore elskede figurer 
fra læsning, længe før vi har mødt dem lyslevende på 
lærred eller scene. De har altid haft den atmosfære 
om sig, som bare hører til!
 Da jeg i 1988 for første gang opleve-
de en Holberg-forestilling med Teaterselskabet    
PULCHRA SEMPER VERITAS, – som i øvrigt den-
gang hed Teaterselskabet af  3. december – troede jeg 

ikke mine egne øjne, hhv. ører. For HER VAR HAN 
JO, HOLBERG, DEN ÆGTE VARE. Det var en 
opsætning af  Jean de France. Åh, hvor jeg grinede. 
Grinede, så års skuffede Holberg-forventninger var 
glemt.
 Ved nærmere eftertanke: Ja, det var faktisk 
den ægte vare. Barokteater spillet i Mesterens Ånd 
og i det hele taget på den tids manér.
 Ved endnu nærmere eftertanke: Netop        
sådan bør Holberg også spilles i dag, og det natur-
ligvis ikke slet og ret for at levendegøre netop min 
Holberg, ham jeg har kendt, fra jeg var barn og vi 
unger fik læst op derhjemme, med stemmer på og 
det hele.
 Holberg er jo mest for voksne. Især lidt    
lattermilde voksne med smag for det underfundige. 
Men man må gerne tage sin barnlige sjæl med i tea-
tret til en Holbergforestilling á la PULCHRA SEM-
PER  VERITAS, for selskabets forestillinger er gan-
ske vist elegante, men de er aldrig udspekulerede 
eller fortænkte.
 Holberg er ikke Henrik Ibsen. Der er ikke 
antydning af  naturalisme eller psykologi i Holbergs 
stykker. Den slags var ikke opfundet (opdaget?) på 

DEN SMUKKE SANDHED
ELLER: OM HOLBERG OG EURIPIDES

Poeten Estrid Balslev præsenterede Teaterselskabet i  programmet til 
genopsætningen af  ”Ifigenia i Tauris” i 2002 med følgende personlige 
refleksioner.

Opsætningen af  Den politiske Kandstøber 
blev økonomisk støttet af

Tuborgs Grønne Fond
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Holbergs tid. Nej! Det drejede sig for Mesteren om 
at LATTERLIGGØRE NARAGTIGHEDER. Det 
var de egenskaber, hans personer var bærere af, som 
skulle vises frem til grin og eftertanke. Det dér med 
at ”se personerne indefra” og forstå deres individua-
litet eksisterede ikke. Personerne var vittighedsteg-
ninger.
 Denne min konstatering er egentlig gan-
ske banal. På trods af  dette har jeg i parentes at              
melde mine tvivl, om der findes andre teaterselskaber 
herhjemme end PULCHRA SEMPER VERITAS, 
som kan spille den ægte vare Holberg. (Hvorimod 
den naturalistisk-psykologiske spillestil er så indar-
bejdet, at det må anses for en selvfølge, at teatrene 
kan spille Henrik Ibsen, så man siger ”Ja. Sådan 
skal det gøres.” Men fri os fra sammenblanding af  
Ibsen og Holberg! Ellers vil resultatet blive spege-
sild med chokoladeovertræk). PULCHRA SEMPER 
VERITAS er gode til barokteater!
 Mens jeg alligevel er i gang med at strø roser 
over teaterselskabets hoveder, skal jeg gøre opmærk-
som på, at selskabet også spiller græsk tragedie. I 
1995 så jeg deres opsætning af  Euripides’ Hippolytos, 
og i 1997 så jeg deres Ifigenia i Tauris, ligeledes af  
Euripides. Jeg kan godt garantere, at det var et par 
forestillinger, man ikke ville kunne se på noget som 
helst andet dansk teater. Begge dele spilledes nem-
lig – ja, gæt – i gennemført barok tragediestil, med 
musik af  hhv. Jean-Philippe Rameau og Christoph 
Willibald Gluck! Effekten var rent ud sagt af  
Brecht’ske dimensioner. Det var fremmedgørelse 
for alle pengene. Først troede jeg simpelt hen, at de 
brave teaterfolk havde glemt at vende grammofon-
pladen om. Så sagde det pling i hovedet på mig: Selv-
følgelig! Da man alligevel ikke ved noget rigtigt om 

klassisk græsk opførelsespraxis, og da stykkerne er 
så fremmede for vor nutid, både i tankegang og som 
kunst, kan man jo opføre dem på denne helt frem-
mede måde. Hvor replikkerne leveres med pomp og 
pragt, så man får banket ind i hovedet, hvad der bli-
ver sagt fra scenen. Så sandheden rejser sig af  hand-
lingens aske til sidst. Den altid smukke sandhed.

I sin anmeldelse af  Orestes skrev
John Christiansen i Jyllands-Posten bl.a.:

”Opførelsen hæver sig på ét væsentligt punkt
over det meste af  det, som man hører på de større,
professionelle danske scener. Der tales så klart
og tydeligt, at man forstår hvert eneste ord.”
(...)
”Det var dejligt at lytte til den originale tekst
uden mere eller mindre logiske moderniseringer.
Der skete det måske paradoksale, at Orestes virkede
som en meningsfyldt fornyelse i forhold til de
efterhånden vanetænkte produktioner baseret
på en søgt aktualisering.”
- og:
”Antikken lever i denne forestilling også som et
menneskeligt budskab. Det er en spændende og
let tilgængelig måde at opleve en klassiker på.”

Orestes. Helsingør Theater 2009
Orestes spillet af  Tue Lindholt

Foto: Laurits Borberg

Opsætningen af  Orestes blev økonomisk 
 af  Danske Bank
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Stå af  ved Helsingør Theater, siger vi gerne. Vi 
bor lige overfor. Venner fra København studser og 
tror, de skal tage Kystbanen nordpå. Men Helsingør 
Theater ligger i Århus, som nu hedder Aarhus med 
dobbelt a – og vel også snart dobbelt u som i Hol-
bergs dage: Aarhuus.
 Det fine gamle Theater blev pillet ned 
sten for sten og talt op og nummereret og flyttet til 
Købstadsmuseet Den Gamle By engang i 1950’erne 
og sat sammen herovre igen. I dag er det et per-
fekt historisk teaterhus, hjemsted for legesyge sce-
nekunstnere. Som hus er det gammelt nok til, at 
det kunne have ladet Helsingørs borgere opleve          
verdenspremieren på Holbergs eneste Tragedie blot 
seks årtier efter kunstnerens død.
 Nu kostede det i stedet et kvart årtusinde, 
og en flytning på tværs af  landet, før det lykkedes.
 Aarhus blev stedet. Loftet over tilskuerrum-
met har et stort udskåret hul, som lysekronen kunne 
hæves op i, når stykket begyndte, og derved mørk-
lægge salen. Nuomstunder drejer man på en kontakt, 
lyset dæmpes halvt. Det er nemmere, men det er 
stadigvæk historisk. Tilskuerne kan se hinanden, og 
se orkesteret.
 Forspillet udføres med brave borgeres
håndelag. Let er det ikke og parykkerne mangler. 

De røde veste antyder folkedanserlaugets gemytlig-
hed; men musikken er højstemt, meddelsom – den 
får tag i os. Vi er selv i samme tidslomme nu.
 Skjøn er altiid Sandheden. Sådan drister 
jeg mig til at gengive – gjengive? – Theaterselska-
bets Titul: Pvlchra Semper Veritas. Jeg er kommet 
der ofte. Mange er stamgæster. Vi skylder selskabet 
stor tak. Hvem andre her i landet prøver kræfter 
med græsk tragedie og dansk komedie, i respekt for 
ordet, sprogdragten, det højstemte og det komiske i 
datidens sikre fortolkning? 

ARTAXERXES - En Verdenspremiere

Ivar Gjørup overværede urpremieren på Artaxerxes den 4. marts 2012. 
Inspireret heraf  skrev han følgende artikel i LOGOS, Klassikerforeningens 
medlemsblad.

Opsætningen af  Artaxerxes blev 
økonomisk støttet af

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Aarhus Stiftstidendes Fond

Tuborgfondet
Folkeuniversitetets 1700-tals Festival

Oda og Hans Svenningsens Fond

Holbergs Artaxerxes. Helsingør Theater 2012
Artabanus med en sammensvoren spillet hhv. af

Jakob Thomas Holm og Jesper Wolff
Foto: Henrik Bolt-Jørgensen
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Vi har set Euripides opført efter 1700-tallets for-
ståelse, græske helte og heroiner i barokkens                     
klædedragt, med indlagte arier. Vi har beriget os med 
oplevelsen af  den ægte Holberg – ikke platte opda-
teringer til nutidssprog og smarte påhit – og moret 
os over Henrik og Pernille og menneskers trang til at 
gøre sig finere, end de er. Vi har spejlet os selv, og 
fået anderledesheden med. Holberg er morsom. Når 
blot han får lov.

Tragisk fik han knap nok lov at være. Som ældre 
herre og baron med en omtumlet løbebane bag sig 
fik han det indfald, at tiden skulle opleve et persisk 
Sørgespil – eller sørgespil er det vel heller ikke, det 
ender alt sammen godt, og dyden får sin løn, skønt 
skrækkelige kvaler er gået forud. Skuespillet hed 
Artaxerxes og fulgte tidens krav, lige akkurat: For 
smagen ændrede sig i netop de år; og baronen kunne 
intet stille op.
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Det gør indtryk på os, at Ludvig Holberg skrev         
sådanne alvorsfulde replikker i et skuespil, som ikke 
var Comoedie og ikke var vers. Han skrev prosa. 
Dansk skriftsprog dækkede den naturaliserede 
nordmands udtryksbehov. Han slap godt fra sit   
halsbrækkende forsøg; det ved vi nu.
 Et kvart årtusinde efter.
 Altså slap han alligevel ikke godt fra det: 
Stykket blev ikke opført, mens han endnu levede, og 
da det kom på scenen nogle år efter, havde teatrets 
nævenyttige modejunkere omsat det til alexandrin-
ske vers. Tiden krævede det, mente man.
 Tiden krævede ingenting som helst; stykket 
blev taget af  plakaten. Andre tillokkelser fangede 
opmærksomheden. Fornyelse er et krav, der nu har 
lydt så længe, at vi snart må anse det for forældet. 
Artaxerxes blev trykt i Holbergs samlede Værker 
efter hans død. Og glemt.
Jeg anede ikke, det fandtes. Et versdrama som Me-
lampe, jovist, eller Ulysses von Ithacia, der ytre sig i den 
høje stil, men gør løjer med genren, dét er Holberg. 
Men et alvorstungt skuespil om magtbrynde, løgn og 
bedrag og blodig kamp om tronen ved det persiske 
hof  i 460’erne f.Kr.: Hvad tænkte han på? 

Vi kan ikke vide det. Bjarne Troelsen og Torben 
Frische lægger frem for læserne, hvad de mener, vi 
er tjente med at vide, både i det fine program, som 
ledsager opførelsen, og den fortjenstfulde udgivelse 
af  Artaxerxes, som man kan købe for en billig penge. 
Bogen kan anbefales. Her får vi tekst og historiske 
omstændigheder, traditionen fra senantikken – som 
mildest talt gør fortællingen tvivlsom – og samtidens 
glæde ved moralske problemstillinger og orientalske 
sætstykker. Få år efter Holbergs død i 1754, ved vi, 
gik den ekspedition af  sted fra Kjøbenhavn, som 
skulle skaffe den lærde verden ny og vigtig viden om 
de fjerne lande i den Nære Orient. Det er skildret 
uforglemmeligt hos Thorkild Hansen i Det lykkelige 
Arabien, og Carsten Niebuhrs (og andre deltageres) 
egne optegnelser er genudgivet fornemt.
 Holberg var, som i alle andre sammenhæn-
ge, på én gang både forud for sin tid og bagefter. Ti 
år efter hans arbejde med stykket stod denne land-
måler fra marsklandet i Persepolis ’udi det kongerige 
Persien’, som danner ramme om handlingen.       
Hofmanden Artabanus svigter sin egen søn, som 
i troskab mod sin far ikke kan røbe sagens sande 
sammenhæng: At det er hofmanden, der har myrdet 
Xerxes, persernes konge. Nu får den ene af  Xerxes’ 
sønner skylden i stedet; det koster ham livet. Vi får 
ham aldrig at se. Han dør i kulissen. Artaxerxes er 
den anden søn, og det er Artabanus, der narrer ham 
til at udstede befalingen om hævndrabet.
 Et dybt venskab forener Artaxerxes, den 
nye konge af  Persien, med Arbaces, den lumske hof-
mands ædle søn. Men nu peger nye beviser entydigt 
på netop denne søn som den virkeligt skyldige. Han 
kastes i fængsel; men nægter at give sin ven og konge 
den oplysning, som kan redde ham selv og hans ære.
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Sin far kan han ikke forråde. Skammeligt må han 
altså dø. To kvinder ser nu både liv og håb ligge 
knust; den ene er søster til Artaxerxes, forelsket i  
Arbaces. Der kan ikke længere være tale om nogen 
formæling mellem hende og den mand, der har for-
voldt hendes fars og brors død. Semira viser ham 
fra sig. Den anden er Arbaces’ egen søster Mandane, 
kæreste med Artaxerxes. Men kongen skal nu beord-
re hendes brors henrettelse. Forbindelsen mellem 
dem er umuliggjort.  
 Den forbryderiske hofmand overværer   
disse udviklinger. Han er far til de to, til et par gan-
ske storartede børn, må vi sige: Som står fast på dyd 
og værdighed og på ærens smertelige krav om afkald. 
Deres far derimod må sno sig. Samtidig arbejder 
Artaxerxes for at muliggøre vennens flugt. Han vil 
ikke tro, og kan ikke tro, at Arbaces er skyldig. Fan-
gens hele optræden og standhaftighed vidner om en 
sjælsstorhed, der ikke let lader sig knytte sammen 
med et gement snigmord. Til sidst – til allersidst – 
går hofmanden til bekendelse. Ham er det, ingen 
anden, der har forårsaget al ulykke. Da han endelig 
må vælge mellem sønnens liv og sit eget, vinder den 
bedre indskydelse dog.
 Kong Artaxerxes benåder misdæderen, og 
sender ham til en fjern krog af  riget. Aldrig skal han 
ses igen ved Persiens hof. De elskende finder vist-
nok atter sammen, efter tæppefald. Nogle arier får 
vi også undervejs, hvor der synges om valg og gru 
med orkestergravens og publikums fulde bevågen-
hed. En teaterhistorisk oplevelse af  de sjældne er 
tilendebragt.
 Sådan skal det gøres. Unge mennesker bru-
ger fornemme kræfter på opgaven, taler dansk og 
vedbliver at tale dansk, deklamerende dansk, som 

lyder kunstigt, fordi det skal lyde kunstigt: Kunstig-
heden er teatrets natur, det ved vi jo godt. Jeg sid-
der lykkeligt fast i min tidslomme. Og vi ved én ting 
mere, da vi til sidst går ud i det allertidligste forår 
2012 – eller udi den kiølende Aftenluft Aar 1754?
 At vi selv lever i en tidslomme.
 Vil nogen om et kvart årtusinde gøre det 
samme for os, som Teaterselskabet PSV gør for 
1700-tallet? Vi har måske ikke gjort os fortjente til 
det. Men disse unge mennesker har, musikanterne 
i graven har, systuen, billetkontoret og ledelsen, alle 
sammen har. Stjernerne funkler over hovederne på 
os: De har fortjent hver og en.

    Ivar Gjørup

Ifigenia i Tauris. Ny Carlsberg Glyptotek 2002
Ifigenia spillet af  Marie Garsdal Brøsted

Foto: Trine Søndergaard

Omslagets bagside:
Orestes. Rømerhaven 2010

Fra fremkaldelsen:
Elektra spillet af  Mette Fogh Møller

Pylades spillet af  Mathias Myrthue Justesen
Apollon spillet af  Laurits Borberg

Orestes spillet af  Tue Lindholt
Hermione spillet af  Amalie Jeppesen

Foto: Mette Løve
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TEATERSELSKABETS  BOGHANDEL
Når Teaterselskabet har opsat skuespil på et 

tekstgrundlag, der ikke umiddelbart er tilgængeligt, 
har vi udgivet teksterne med introduktion og 

kommentarer.

Således er følgende skuespil udsendt:

Euripides: Ifigenia i Tauris. MMI
Euripides: Andromache. MMIV

Euripides: Orestes. MMIX
Holberg: Artaxerxes. MMXI

Euripides: Hippolytos. MMXIII

Tragedierne er oversat af  Torben Frische.
Læs nærmere om priser og bestilling på 

www.teaterselskabet.dk
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