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”Der er ikke noget så umagisk, som når der ingen mennesker er i salen!” – sådan sagde skuespilleren Bodil Jør-
gensen for nogle år siden, og hvor har hun dog ret. 

Heldigvis må vi nu se hinanden i teatret igen! Det har vi glædet os meget til, for teater er noget, vi gør sammen. 
Det gjorde man på Holbergs tid og det gør vi stadig. Teaterkonventioner, spillestil og scenerum ændrer sig, men 
det forpligtende, morsomme, hjertelige og seriøse forhold mellem spillere og publikum, det består. Og i denne 
opsætning har vi, som noget ganske særligt, (næsten) hele Aarhus Teaters ensemble på scenen sammen.

Materialet er tilrettelagt til brug i dansk- og dramaundervisningen i udskoling og på ungdomsuddannelser.

Gå på opdagelse i materialet og brug det som inspiration og videre afsæt. Der er dels den historiske vinkel på 
Holberg og 1700-tallet og dels et kig ind i de overvejelser, der ligger til grund for, at vi i dag har placeret Den 
Vægelsindede i en spaghetti-western-filmkulisse. 

Rigtig god fornøjelse med Holberg og Den Vægelsindede. Og af hjertet velkommen tilbage på stolerækkerne på 
Scala.

Sissel Worm Glass / Aarhus Teater Læring

Kære underviser
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I TEATRET

INSPIRATIONSHÆFTE TIL LÆRERE OG ELEVER I UDSKOLINGEN OG PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE
Øvelser, opgaver og inspiration til FØR og EFTER jeres teaterbesøg

Formålet med materialet er at give dig inspiration og redskaber til at arbejde med den teaterforestilling, du skal 
opleve sammen med dine elever og /eller det teaterværksted, I skal deltage i på Aarhus Teater.

Materialet er tilrettelagt, så det kan bruges både før og efter jeres besøg i teatret. Det knytter sig ikke til en 
bestemt forestilling, men favner bredt, så det vil kunne bruges til at åbne for mange forskellige typer af teater-
oplevelser, fra små intime forestillinger til musicals og store opsætninger. 

I materialet kan I få kendskab til teatrets fagsprog, scenerummet og de scenekunstneriske virkemidler, så I er 
bedre klædt på til det I skal opleve sammen i mørket. I får præsenteret Aarhus Teaters forskellige scener og får 
gode råd til jeres teatertur.

I materialet finder I også vinkler på det at lave en forestillingsanalyse og refleksionsopgaver, der kan sætte teater-
oplevelsen i perspektiv.

Find materialet her: aarhusteater.dk/media/ssllg1jm/final_før-efter-tiltag_-ungdomsuddannelse-udskoling.pdf

Tilbud fra Aarhus Teater Læring

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater

http://aarhusteater.dk/media/ssllg1jm/final_før-efter-tiltag_-ungdomsuddannelse-udskoling.pdf
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TEATERVÆRKSTED
På Aarhus Teater eller på din skole

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle 
forestillinger.
Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber 
forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante 
forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever 
og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater eller på din skole 
og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og 
kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. Desuden styrkes de faglige kompetencer som fx bedre sprog-
forståelse, mundtlig fremstilling, og analyse og fortolkning. Og ikke mindst øges elevernes selvværd og fælles-
skabsfølelse.

Vi anbefaler, at I benytter jer af teaterværkstedet, inden I skal i teatret.

Læs  mere om pris og bestilling her: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater
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Foto: Aarhus Teater



S. 7

Omkring Den Vægelsindede
Af Marianne Ninna Philipsen, Historiker & Arkivar ved Aarhus Teater

Ludvig Holbergs komedie Den Vægelsindede har, i lighed med de fleste af hans andre komedier, en hovedper-
son, hvis karakter og personlighed tegner fortællingen og er det centrum, intrigen drejer sig om. Her kan nævnes 
akademikersnuden Erasmus Montanus, frankofilen Jean de France, besserwisseren Herman von Bremen i Den 
Politiske Kandestøber, den fordrukne Jeppe på Bjerget, Vielgeschrey i Den Stundesløse, Gedske Klokkers i Bar-
selsstuen og mange mange flere.

Ludvig Holberg skrev Den Vægelsindede i 1722/23. Stykket havde urpremiere på teatret i Lille Grønnegade i 
København i 1723. Det var det strålende talent Madam Montaigu, der spillede titelrollen. Holberg var selv meget 
glad for stykket, men det var publikum ikke. Så han reviderede det i 1724 og omskrev det fra fem til tre akter i 
1731. Holbergs vedholdende ændringer i stykket skyldtes hans ønske om at motivere Lucretias skiftende sinds-
stemninger. 

I 1748 åbnede Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv og her havde Den Vægelsindede premiere i 1759. Det 
var ikke lykkedes Holberg at skabe en for publikum tydelig mening med hendes vægelsind. Den Vægelsindede 
var svær at spille, fordi hovedkarakteren – og dermed fortællingen - var svær at begribe. Frem til 1818 blev den 
kun spillet 11 gange.
Man ville ganske enkelt ikke røre den, idet Lucretia ansås som ”uspillelig” – de skuespillerinder der havde forsøgt 
sig, havde alle brændt nallerne. 

Trods advarsler kastede Det Kongelige Teaters stjerneskuespillerinde og førstedame Johanne Luise Heiberg sig 
i 1850 over Den Vægelsindede. Hun baserede sin indstudering på en psykologisk motivering af Lucretias stem-
ningsskift og som metode anvendte hun mimik og timing. Hun omskabte Lucretia fra et sindbillede på et umoti-
veret temperament til en karakter, som interagerede og reagerede på omgivelserne. Gav altså en art ræsonne-
ment til hendes ekstreme omskiftelighed. 

Fra at have været et opgivet værk blev Den Vægelsindede en enorm succes. Johanne Luise Heiberg spillede 
frem til 1864 rollen som Lucretia 44 gange. 
Siden har stykket været hyppigt opført. På Aarhus Teater har Den Vægelsindede været opført i 1919, 1945 og 
1950. Det var alle traditionelle opsætninger med 1700-tals Holbergske dekorationer og kostumer. Også i nyere 
tid har både instruktører og skuespillere været særligt tiltrukket af Lucretias vanskelige og splittede karakter. 

AARHUS TEATERS ARKIV

På hjemmesiden: https://www.aarhusteater.dk/om-teatret/husets-historie/ kan I finde Danmarks første og 
eneste digitale teaterarkiv. Flere end 7000 billeder fra de mange hundrede forestillinger gennem teatrets 
120-årige historie er lagt ud. Alle forestillinger er beskrevet med medvirkende og antal opførelser mv., og til 
hver forestilling og skuespiller er det anført, hvilke dokumenter (eller arkivalier) der knytter sig hertil. Arkivet 
vil blive udbygget løbende.

Gå evt. på jagt i Aarhus Teaters Arkiv, hvor I kan finde billederne fra de tidligere opsætninger af Den Vægelsindede. 
Sammenlign forestillingernes udtryk. Hvordan så der ud? Og hvordan i forhold til det, vi ser i dag?

https://www.aarhusteater.dk/om-teatret/husets-historie/
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Resumé af Den Vægelsindede
Uddrag af Ludvig Holbergs hovedværker (2016)

I Den vægelsindede mødes karakterkomedien med en forvekslingshistorie. Hovedpersonen, Lucretia, der er 
enke efter en modehandler (galanterihandler) i København, svinger uforudsigeligt mellem forskellige sindsstem-
ninger, moder og holdninger. Det ene øjeblik er hun generøs. Det andet er hun påholdende. Når hun ikke dyrker 
de nyeste moder, holder hun omhyggeligt de gamle skikke i hævd. På samme måde kan hun på ét tidspunkt læse 
satiriske romaner og synge franske viser mens hun på et andet insisterer på udelukkende at fordybe sig i religiøse 
skrifter. Alle der kommer i nærheden af hende, bliver komplet forvirrede.

Den forvekslingshistorie som Lucretia bliver involveret i, er kærlighedsforholdet mellem to søskendepar. De 
giftemodne veninder Helene og Leonore er forelskede i hinandens brødre Apicius og Eraste. Desværre er de 
unge mænd så besatte af hver sin særhed – den ene af ødselhed og den anden af påholdenhed – at de slet ikke 
har blik for pigerne. I stedet vender de sig mod Lucretia, der dog med sit uforudsigelige sind spinder dem ind i 
en række forviklinger – indtil de fire unge i slutningen af stykket kan få hinanden.

Lucretia svarer således til flere af Holbergs andre markante karakterer, bl.a. Jean de France, Gert Westphaler og 
Erasmus Montanus. Alle kommer de på grund af deres forskellige særheder i konflikt med deres mere normale 
omgivelser. Men til forskel fra dem er Lucretia kun en biperson i komediens kærlighedsintrige.

Holberg var igennem hele sit forfatterskab optaget af vægelsindets natur. I komedien får vi flere forskellige 
forklaringer på hvoraf Lucretias skiftende sindsstemninger springer. Den lærde Petronius mener fx at kunne 
finde forklaringen i en ubalance i kropsvæskerne. Teorien om sammenhængen mellem væskernes balance og 
sindets tilstand stammede fra antikken, og den var stadig udbredt på Holbergs tid. Over for denne fysiologiske 
teori stod forestillingen om viljen og fornuften som ledestjerner stærkt i oplysningstiden. Lucretia burde kunne 
få kontrol over sig selv, eller som Holberg ville sige, komme til at kende sig selv, men den løsning giver komedien 
ikke. Lucretia er uforbederlig.
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Anne Plauborg
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Ludvig Holberg 
Ludvig Holberg blev født ind i en embedsmandsfamilie i 
Bergen i 1684. Norge var dengang en del af den danske 
enevældige stat. Han blev tidligt forældreløs, og voksede 
op hos forskellige familiemedlemmer. Som 19-årig kom 
han til København for at læse på universitetet. De næste år 
tilbragte han en omflakkende tilværelse både med studi-
er i København, huslærer-ansættelser i Norge og rejser i 
Europa. 

Det var først og fremmest historien, der interesserede Lud-
vig Holberg og I 1711 debuterede han som forfatter med 
værket Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Hi-
storier og i 1716 udkom hans Moralske Kierne om natur- og 
folkeretten. Året efter fik han sit første professorat, hvilket 
ironisk nok var i metafysik – et fag, som han ikke havde 
meget tilovers for. Da han i 1720 blev professor i latinsk 
digtning faldt det sammen med hans ”poetiske raptus” 
og udgivelsen af Peder Paars, hans første skønlitterære værk. Det var op igennem 1720´erne at hans omfattende 
komedieproduktion satte i gang. Han var da tæt knyttet til teatret i Lille Grønnegade i København, hvortil han var 
blevet opfordret til at skrive dramatik. Og det gjorde han; i perioden 1722-26 skrev han 26 komedier, heriblandt 
Erasmus Montanus.

Ludvig Holberg blev i 1730 professor i historie, i 1735-36 var han rektor for universitetet og fra 1737 og til sin fra-
trædelse i 1751 forvaltede han dygtigt universitetets økonomi. Han stod selv for publikation og salg af sine bøger 
og sad efter 1740 som godsejer på Brorupgård og Tersløsegård på Sjælland. I 1747 fik Holberg rang af baron, og 
testamenterede til gengæld sin jord og formue til genoprettelsen af Sorø Akademi. 

Ludvig Holberg store forfatterskab omfatter faglitterære værker om historie, geografi, jura, politik, natur- og 
folkeret. Han skrev romaner, hundredvis af epistler, digte på dansk og latin, romaner og såvel Moralske Fabler 
som Moralske Tanker. Og han skrev i alt 33 komedier. Hans samlede skrifter fylder tilsammen omkring 20.000 
trykte sider. Holberg var allerede i sin levetid kendt og anerkendt som dramatiker, forfatter og fortaler for sin tids 
oplysningstanker. Han døde i København i januar 1754.

Fra Aarhus Teaters Arkiv

Her kan du finde meget mere:

• I denne video: https://videnskab.dk/kultur-samfund/5-ting-du-skal-vide-om-ludvig-holberg fortæller Peter 
 Zeeberg fem vigtige ting, du skal vide om Ludvig Holberg, så du altid kan være med, hvis samtalen skulle 
 falde på ham.
• På rundtomholberg.dk er der et virkelig godt tema om Holbergs komedier, hvor du kan fordybe dig i komediernes 
 historie og karakter, hovedspor, udvikling og karakteristiske træk.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/5-ting-du-skal-vide-om-ludvig-holberg
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Oplysningstidens 
teaterkonventioner 
Kong Frederik d. 4. gav i august 1722 lov til, at der kunne opføres komedier på dansk i teatret i Lille Grønnegade 
i København. I den forbindelse blev Holberg overtalt til at skrive komedier og han debuterede med Den politiske 
kandestøber.

Grønnegadeteatret eksisterede i seks år, havde sine op- og nedture og kom igen og igen i økonomiske proble-
mer. Men der var, heldigvis for teatret, mange penge at hente på at afholde maskerader, hvor der har været både 
letlevende damer og pengespil. Men desværre blev de forbudt.

I 1728 brændte 40% af København og også teatret. Da Frederik d. 4. døde i 1730, overtog Christian d. 6. mag-
ten. Han var stærkt religiøs og dermed var det slut med teaterfornøjelserne i København. Først efter hans død i 
1746 blev det igen tilladt at spille teater og et nyt teaterhus blev bygget på Kongens Nytorv.

SKUESPILLEREN 

• Skuespillerne var amatører, studenterskuespillere, idet der ikke fandtes en egentlig skuespilleruddannelse i 
 1700-tallet. Den kom først i begyndelsen af 1800-tallet.
• Mænd spillede alle roller, senere kom der kvinder med.
• Teatertruppen instruerede sig selv. Der fandtes ikke en egentlig instruktør.
• Faste typer kendetegner stykkerne. Det er fx
  Den gammeldags familiefar.
  Den lærde degn.
  Overklassen i form af herremanden eller lignende.
  Den jordnære tjener.
  Det listige tjenerpar som Henrik og Pernille.
  De unge elskende.
• Skuespillerne gjorde sig til eksperter i at spille bestemte roller, og indstuderingen kunne derfor gøres hurtigt.
• Holbergs figurer viser almindelige mennesker, og deres svagheder sættes i fokus.
• Skuespillerne spillede med publikumshenvendelse.
• Som overraskelse kunne skuespillerne komme fra tilskuerpladserne og i enkelte tilfælde spille fra balkonerne.
• Skuespillerne benyttede frontspil, dvs. de spillede mest på forscenen. Det var nødvendigt for ikke at komme 
 til at virke for store i forhold til perspektivscenens malede kulisser.

Hvilket slags teater, hvilke scenekonventioner var på spil i det danske teater i 1700-tallet? 
Herunder finder I listet noget af det, der kendetegnede teatret for 300 år siden. 

Hvilke forskelle og ligheder er der i forhold til det teater, vi kender i dag? 
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Oplysningstidens 
teaterkonventioner (fortsat)
TEKSTEN 

• Teksten er bygget op i akter og scener, der udvikler sig logisk og kronologisk.
• Teksten er bygget op efter den klassiske aristotelske dramaturgi – berettermodellen, hvor tidens, stedets og 
 handlingens enhed overholdes.
• Handlingen holdes sammen af en intrige; der sker en række forviklinger og misforståelser, hvilket skaber 
 nogle knuder/nøglesituationer, som tilsyneladende løses op til sidst, men i de fleste tilfælde vil personerne 
 leve videre med de samme særheder og laster.
• Skuespillets indhold har en opdragende funktion, idet det skal være muligt for tilskueren at aflæse almene 
 menneskelige særheder og laster – og gerne tage ved lære af det.
• Personerne i stykkerne er almindelige borgere.
• Stykkerne afsluttes ofte med en morale.

SCENEN 

• 1700-tallets teater var et kulisseteater. Dvs. flade plader med motiver på, som udgjorde kulisserne.
• Kulisserne blev malet i perspektiv, så scenen altid havde et forsvindingspunkt. 
• Scenen var udstyret med snoretræk i loftet og riller i gulvet nedenunder. Vha. dem kunne man styre kulisserne 
 og bagtæppet og dermed lave sceneskift. Der var tekniske raffinementer, som lem i gulvet, og fra loftet kunne 
 man hejse ting/personer ned. Alt dette foregik, mens publikum så på.
• Der var altid meget få dekorationer, men til gengæld blev de benyttet flittigt. Scenen var kun udstyret med 
 det absolut mest nødvendige, og der stod aldrig et møbel, medmindre det havde en funktion/rolle i stykket.
• Belysningen bestod af tællelys bag sidekulisserne, lysekroner på forscenen og i selve teatersalen. Tilskuer
 pladserne var lige så oplyst som scenen.
• Publikum stod op eller gik rundt, og i balkonens loger kunne man trække gardinerne for. Særlig fine publi-
 kummer kunne købe siddeplads på selve scenen.

Kilder: rundtomholberg.dk og Dramatik, en grundbog af Karen Sørensen, Systime
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Betænkning over komedier
På holbergskrifter.dk findes denne betænkning, hvor Holberg diskuterer det at skrive for teatret. 

Holberg udgav sine første komedier under pseudonymet Hans Mikkelsen, og i sit forsvar af dem brugte han et 
andet: Just Justesen, der med sit navn i særlig grad må have været egnet til at dømme retfærdigt.

Betænkningen er fra 1723, men udgaven herunder er med moderne dansk retskrivning.

Det er vanskeligt at læse Holbergs tekst i dag, men absolut ikke umuligt! Gå til opgaven med en sprogdetektivs 
øjne. Læs afsnittene ét ad gangen, brug noterne. Stop op – hold pause og forklar afsnittets indhold til en side-
makker med dine egne ord.  Skulle der stadig være ord, der volder besvær, så er der hjælp at hente på holberg-
ordbog.dk, som er en ordbog over oplysningstidens sprog 1700-1750. Ordbogen findes også som app og er en 
stor hjælp at have ved siden af sig, når man kaster sig over Holbergs sprudlende sprog.

Opgaver:
• Hvad er argumenterne for, at komedier er skadelige? Og hvilke argumenter er der for, at de nødvendige?
• Hvilke fire evner skal en dramatiker have, hvis han/hun skal skrive komedier?
• Just Justesen (Holberg) nedskriver også overvejelser over, hvorfor der skal skrives komedier på dansk. Men 
 når nu, der findes så mange dramatikere i Europa på denne tid – hvorfor så ikke bare oversætte deres komedier 
 til dansk?
• Når I er igennem teksten, skal I i par udvælge og citere tre bonmots (mundheld / talemåder), der ikke må 
 være længere end tweets på 140 tegn. Hvad synes I, der siger jer mest og er det vigtigste fra Just Justesens 
 betænkning? 

https://holbergordbog.dk/
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Just Justesens betænkning
over komedier
 

Der har tilforn været tvistighed blandt skribenter om komedier. Nogle har holdt dem skadelige og forargelige, 
andre igen fornødne og opbyggelige. Cyprianus1 fordømmer komedier, sigende: “Adulterium discitur dum vide-
tur.” (Ægteskabsbrud læres, mens det ses). Andre fædre igen holder dem uskyldige. Ludvig den Hellige2 driver 
komedianter ud af Frankrig. En anden lige så gudfrygtig konge som han fører dem ind igen. En prins de Conti 
skriver en hel bog imod komedier, sigende: “Komediers henseende er at oprøre affekterne (følelserne), og den 
kristne religions at stille dem.” En stor theologus derimod sætter andre forretninger til side og bruger sin pen til 
at forsvare skuespil. Så at ingen materie (intet område) synes mere problematisk.

Alle måske har ret, og de stridende meninger kan forenes når man gør forskel på kyske og ublu komedier. Thi 
at ville forsvare en Plauti3 Mercator var lige så dårligt som at fordømme hans Captivi. Men dermed, siger man, 
ophæves ikke tvistigheden; thi der findes de der tilstår at skuespil kan være uskyldige, men tilligemed ikke kan 
lide at brave og gamle folk driver tiden bort med at se og læse børneleg. Andre derimod holder for at det er 
fast lige så nyttigt at læse komedier som postiller (samling af prædikener). Når en Hugo Grotius4 adspørges af 
andre lærde folk hvi han går med Terentium5 i sin lomme, svarer han: “Fordi han er det værd.” Vil man vide hvad 
nytte han har af skuespils læsning, svarer han: “Børn læser et deri, og mænd et andet.” Så at tvistighederne heri 
også let kan ophæves; thi hvo kan nægte at Amphitruo og Menechmi er jo skrevet alene for tidsfordriv; hvo kan 
også nægte at der jo er lærdom og morale i Aulularia6? Siger man: “Hvorfor mænger man da så meget unyttigt 
galskab i moralske komedier?” da svares: “Hvorfor forgylder apotekere deres piller?” Det hedder jo:

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. (Den vinder alles bifald, som blander det nyttige med det behagelige)

Vil Molière have folk til at få en Misanthrope7 til livs, må han forgylde den med en Médecin malgré lui8. At mæn-
ge galskab i komedier er derfor lige så fornødent som at smøre hjulene på vognen og at bruge drikke til sin mad, 
thi uden det første kan det sidste ikke fordøjes. Man kunne da heri såvel som i mange andre ting let komme over-
ens når man går til den rette kilde og efterser hvad som er den eneste og rette årsag til slige stridigheder.

[…]

1 Cyprianus: strengt religiøs biskop (ca. 200-258) 1 Ludvig den hellige: fransk konge (1226-70)
2 Ludvig den hellige: fransk konge (1226-70) 
3 Plauti: den romerske komedieforfatter Plautus, forfatter til Mercator og Capteivei
4 Hugo Grotius: hollandsk forfatter 
5 Terentium: romersk komediedigter
6 Amphitruo, Menechi og Aulularia er komedier af Plautus
7 Molières komedie ”Misantropen” (Menneskehaderen)
8 Médicin malgré lui: ”Læge mod sin vilje”, komedie af Moliére
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At skrive komedier holder ellers nogle folk at være ethvert lystigt hoveds værk, da dog erfarenhed viser at næp-
pe tre eller fire i et helt rige findes sådant arbejde voksne; thi der udfordres af en komedieskriver først at han er 
philosophus og har nøje udstuderet det som kaldes ridiculum (det latterlige) i det menneskelige køn. For det 
andet at han har det pund at gennemhegle lyder (evne til at kritisere fejl) således at han diverterer (underholder) 
tillige. Tredje at han i sin imagination (fantasi) kan forestille sig hvad virkning den vil have på et theatro; thi un-
dertiden kan den komedie som er lystigst at læse, allermindst behage på skuepladsen, thi ved kløgter og artige 
indfald kan fattes det som ikke kan vel beskrives, men er noget som gør et theatrum levende. (4) At han af gode 
komediers læsning har fået alle de regler i hovedet som derved bør iagttages. Dog må man tage sig vare at 
man ikke søger at gøre et theatrum sådan levende at man derved støder an mod det som kaldes bon sens (sund 
fornuft).

Det er vel fornødent at outrere (overdrive) karaktererne, men dog således at man ikke af en latterlig heros (helt) 
gør en gal mand. 

[…]

 En komedieskriver må beflitte sig på (gøre sig umage for) at de stykker han forestiller, er naturlige og uden affek-
tation (påtagethed) så at tilskuerne skal kunne bilde sig ind at det er alvor. Derfor var det at ønske at i alle kome-
dier scena var i det land hvor de forestilles, at tilskuerne kunne slippe for at fingere sig andre lande i hovedet og 
ligesom bilde sig ind at så snart de har fået deres passérseddel, de i et øjeblik med det hele komediehus blev 
forflyttet til Rom, Grækenland, Spanien eller Frankrig.

Fornuften viser også at det må skurre i delikate øren at høre en spansk historie forestillet på dansk, hvorfor den 
spanske bonde der kommer og taler sjællandsk i Festin de Pierre9, behager mig ikke nær så meget som Jeppe 
på Bjerget; óg er derfor ingen tvivl på at dersom de der oversætter Molières komedier, ville med scena forandre 
navnene og gøre ikke alene ordene, men hele komedien dansk, det jo havde langt bedre virkning. Og når hele 
komedien skal være dansk, så må ikke alene scena og navnene, men óg karaktererne være danske; óg er derfor 
adskillige fremmede komedier aldeles ikke bekvemme for vor skueplads. Tartuffe10 hos Molière kan aldrig blive 
dansk, thi hovedpersonen er en directeur de conscience (katolsk, religiøs vejleder), som under helligheds skin 
bemægter sig herredømme i et hus, hvilke slags folk vokser alene i de romankatolske lande.

Alle doktorkomedier er også urimelige her i landet, hvor den medicinske nation er et fornemt folk der aldeles 
ikke er befængt med de lyder (fejl) som findes hos de små omløbende medici (læger) på en del andre steder. 
I lige måde passer de meget romansk forlibte (følelsesmæssigt overspændte) skuespil sig meget lidet her på 
stedet og har ikke den grace (ynde og popularitet) her som i England eller andre riger hvor folk hænger sig af 
kærlighed. Thi det er ganske ikke fornødent, som nogle foregiver, at enhver komedie skal endes med ægteskab; 
thi når en komedieskriver kun forestiller en lyde med sin rette farve således at den underviser og forlyster tillige, 
har han iagttaget alt hvad han bør iagttage. Således havde Æsopus11 kunnet passere for et meget smukt stykke 
omendskønt den poetiske brudevielse i enden havde været udeladt. 

Man må mage det så at vore tilskuere ved sindrige og moralske skuespil får den rette smag og så lidt som muligt 
forestiller lystige eventyr hvori ingen lærdom er, på det at visse folk kan betages al årsag at traktere (opfatte) 
vore komedier som børnespil og tidsspilde. Ja, man må mage det så at man kan sige til vore komediers forsvar at 
derved ikke alene de penge bliver i landet som de fremmede og urimelige bander tilforn udførte, men endog at 
tilskuerne anvender deres ledige tider vel og nyttigt derpå.

9 Festin de Pierre: den franske titel på Moliéres komedie ”Don Juan”
10 Tartuffe: Moliéres komedie ”Tartuffe”
11 Æsopus: engelsk komedie
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David Gehrt om scenografien
David Gehrt er husscenograf og har sammen med den tyske kostumedesigner Sanna Dembowski skabt rum og 
rammer for Den Vægelsindede. 

Vores samtale tog udgangspunkt i dette billede fra Aarhus Teaters opsætning i 1946 (I kan finde flere billeder i 
Aarhus Teaters Arkiv: https://aarhusteaterarkiv-web.appspot.com )

Hammerschmidt Foto (sæson 1945/46)

David, vil du beskrive, hvad det er du ser på fotografiet?

Scenografien er let at forstå. Jeg forstår byen, og jeg forstår, at dér er shoppen som er Lucretias butik. Den Væ-
gelsindede er på mange måder farceskrevet. Det er meget sådan, at når man har haft en monolog eller en replik, 
så slutter den med ”Jamen, se nu der – der kommer Apiciuis”, så man laver altid en indledning til den næste 
person, der kommer på besøg og her (i 1946) er der jo rigtig meget mulighed for at lave sortie og entré. Der er 
døre, der er porten, der er noget inde bagved og der er vinduer, der kan åbnes og lukkes, muligvis en gyde. Og 
det giver mange muligheder for ind/ud på samme måde som teksten gør. Så scenografien spiller tydeligt med 
teksten.

Her er stykket placeret i København, fordi man har Rundetårn i baggrunden. Det er der ikke noget i teksten, der 
indikerer eller peger på København, men det er jo så et valg der er blevet truffet. 

https://aarhusteaterarkiv-web.appspot.com
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Og sammenlignet med det, du har lavet? Har du fx også arbejdet med ind- og udgange?

Det, jeg fik som udgangspunkt, var at Laurent (instruktøren) meget gerne så det her Spaghetti Western-miljø for 
sig.  I 1960’erne var Spaghetti Westerns en billig måde at producere westerns på, fordi man filmede i Italien, så 
det var ikke ”on location” som de store amerikanske westerns. Jeg vil ikke kalde dem B-film, men de er en budget-
udgave af westernklassikeren fra USA. Måske lidt mere tacky.

Endnu et udgangspunkt var begrebet todimensionalitet. Så vi talte hele tiden om, at man på en måde skulle 
have en tydelig reference til kulissen. Vores fremgangsmåde har været, at det skulle være sådan lidt skolekome-
diekulisse, så man hele tiden ser den tydelige konstruktion i det todimensionelle og oplever en materialitet, der 
viser skrøbelighed. Sådan lidt ”Vi spiller lige to forestillinger for mor og far og så er det færdigt”. Man skal som 
publikum have en fornemmelse af, at man kan træde op på scenen og bare vælte kulisserne. 

For at skabe den fornemmelse, har jeg arbejdet med to typer af materialitet. Den ene er ubehandlet træ og den 
anden er brunt pap. Så scenografien er skabt ud fra den sætstykketanke, som vi kender fra filmkulissen. Det 
kan fx være at sætte et hjørne, som skal være et bestemt udsnit for kameraet, så alt det udenom i princippet er 
ligegyldigt. Derfor er pappet placeret, så kulissen vil fungere i ’frames’ og resten står som konstruktioner. Vi har 
leget rigtig meget med filmkulisse-setup i en stil, som er western og dermed er der automatisk kommet ind- og 
udgange. Og meget af konstruktionen er så åben, at man også kan hoppe igennem den.

Hvordan passer det univers sammen med Holberg?

Den bearbejdelse vi sidder med lige nu det er jo gammelt dansk sprog (det er 1700-tals-sprog), og på mange 
måder er det sprog ret ophøjet. Det betyder, at når vi læser det i dag, vil vi tænke det som nærmest adeligt. 
Desuden er der mange franske referencer, så det er meget distanceret fra vores måde at tale på nu. 

Vi har valgt at putte det gamle sprog ind i en kontekst, der nærmest er ”Spaghetti Westerns møder sengekants-
film”, der er jo fx de letpåklædte damer, der bor øverst oppe i saloonen. 

I stykket er der en tydelig opdeling i mand og kvinde og det oser ret meget af sex. Der er bejleri ud over alle 
grænser og så er der Luctretia, der står som en kastebold midt i det hele … Vi stifter bekendtskab med de to 
jomfruer Helene og Leonore, som presser deres kærester over til Lucretia med vidt forskellige reaktioner til følge. 
Det er jo helt absurd og i skarp kontrast til, hvordan vi normativt betragter det at være i et parforhold: tænk, at 
man presser sin elskede over til en ny kvinde og har det helt okay med det. Det gøres med åbne øjne og med 
det formål, at jomfruerne vil have jalousien til at vende, så interessen kan blive rettet mod dem selv. 

Under alle omstændigheder, så er der et sextema, som passer ret godt ind i western-miljøet. Stykket er jo også 
skrevet i en tid, hvor kvinderollerne er mere fyld end tyngde og hvor kvindebilledet er ret naivt. Der er ikke ret 
meget gods i kvinderollerne, det er altid mændene, der fører sig frem. I Den Vægelsindede er det mændene, 
der fylder det meste – også selvom titelrollen er en kvinde. Lucretia har ikke ret meget tekst og det er ligesom 
mændene, der styrer scenerne. Den måde hun fremstilles er også under et meget normativt kvindesyn – det er jo 
en meget gammel tekst og sådan fremstiller den også kønnene. 

Ved at placere stykket i westernmiljøet, så kan relationerne mellem karaktererne forstærkes. Westernmiljøet er 
flamboyant – der er begær – og man er ikke så tilknappet! I modsætning til, hvis stykket blev spillet i en romantisk 
eller nutidig kontekst.

Spaghettiwestern, italiensk produceret film inden for westerngenren. I 1960'erne blev genren succesrigt 
dyrket af instruktører som Sergio Corbucci (1926-90) med Django (1966) og især Sergio Leone med den 
såkaldte "dollartrilogi" (1964-66), der havde Clint Eastwood i hovedrollen.
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Opsætninger og kostumer 
- dengang og nu
• (gen)læs begyndelsen af samtalen med scenografen David Gerht. Læg mærke til, hvor konkret han beskriver, 
 hvad han ser på forestillingsbilledet fra 1946.
• Gør nu det samme for hinanden med udgangspunkt i billederne på de næste sider. Beskriv så konkret og 
 detaljeret som muligt. Hav også fokus på karakterer og kostumer.

Efter forestillingsbillederne følger Sanna Dembowskis første kostumetegninger til Lucretia, Petronius og Henrik 
• Sammenlign de tegnede kostumer med dem, de bærer på de gamle forestillingsbilleder. 
 Hvilke ligheder og hvilke forskelle er der?
• Læs uddraget og inddrag kostumetegningerne i jeres personkarakteristik (se s. 24)

Du kan også se billeder fra prøverne på Den Vægelsindede 
http://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/2020-21/den-vaegelsindede/

http://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/2020-21/den-vaegelsindede/
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Henrik (Hans W. Petersen) og Petronius (Ejnar Larsen) / 1919 /Foto: Hans Wahlis Nolken Petersen
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Pernille (Asta Hagen), Lucretia (Ilse Mengel) og Henrik (Poul Hagen) / 1946 / Foto: Hammerschmidt

David Gehrts scenografi / 2020
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Sanna Dembowskis kostumetegninger / 2020
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Sanna Dembowskis kostumetegning / 2020
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Sanna Dembowskis kostumetegninger / 2020
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Uddrag af manuskriptet

1. AKT SCENE 6
Petronius, Henrik

PETRONIUS
Hør, Henrik, hvem skal have den simle?

HENRIK
Jeg ved min tro ikke.

PETRONIUS
Hvilken snak! Hvem har skikket dig efter den?

HENRIK
Madamens sparsommelige sjæl, som var borgmester over de
andre sjæle da jeg gik ud.

PETRONIUS
Hvad pokker er det for snak, Henrik? Du må ikke have vel
udsovet i nat. Hvorledes lever ellers din madame?

HENRIK
Skam der ved, om mit navn det er.

PETRONIUS
Jeg tror den dreng er gal. Kan du ikke sagte svare mig til
det som jeg spør’ dig om, nemlig hvorledes din madame
lever?

HENRIK
Måtte jeg spørge monsieur først om vi får godt vejr i
morgen?

Scenen er fra begyndelsen af komedien. Publikum har endnu ikke mødt Luctretia, men vi hører her hendes 
tjener Henrik og hendes bejler, magister Petronius tale om hende.

• Læs scenen højt to og to. Ud over, at de to har replikker i en dialog, hvor de taler med hinanden, så er der 
 også eksempler på publikumshenvendelser (altså, hvor Henrik/Petronius ikke taler med hinanden, men 
 direkte til publikum). De er ikke angivet i manuskriptet, men skal findes og begrundes ud fra konteksten. 
 Der findes ikke en rigtig løsning, men kom med jeres bedste bud – hvor er publikumshenvendelserne? 
 Og hvilken funktion har de?

• Lav på baggrund af denne scene en personkarakteristik af dem alle tre: Lucretia, Henrik og Petronius

Der er ikke noter og ordforklaringer i uddraget, men brug app’en ”Holbergordbogen”. Den er en uundværlig 
følgesvend i arbejdet med det danske sprog anno 1722.
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PETRONIUS
Det kan hverken jeg eller nogen sige forvist, Henrik. Nu er
det ondt vejr, men det ser dog ud til at blive godt vejr i
morgen. Ellers er intet mindre at bygge på end vind og
vejrlig.

HENRIK
Jeg mener dog at min madames humør er mindre at bygge på.
Det er vel sandt at vejrliget løber noget galt, især i
april måned, men i min madames sind regner det og er
solskin 16 gange om dagen, endogså i juli måned. Hvad kan
man kalde sådant på dansk?

PETRONIUS
Man kalder slige folk på gammelt godt dansk vægelsindede.

HENRIK
Men hvoraf kan sådant komme? Mon sådanne mennesker har ikke
mere end en sjæl?

PETRONIUS
Ak nej, Henrik, det kommer af blodet: ex circulatione
sangvinis majori vel minori, vitium illud est in sangvine
non in anima, exempli gratia: si ... Forstår du mig?

HENRIK
Erbe mirbe sirbe sarbe larbe skårbe mårbe kårbe, forstår I
mig?

PETRONIUS
Nej, jeg forstår ikke kragemål.

HENRIK
Jeg forstår ikke heller klosterlatin. I lærde folk er, med
permission at sige, ligesom I er gale. Det er jo let at
begribe at man må ikke snakke latin med mig. Sig mig derfor
på godt dansk hvoraf sådant kan komme?

PETRONIUS
Der kan findes en hob onde galdefulde væsker i et menneskes
legeme som nu regerer mest i en del af legemet, nu i en
anden, hvorefter sindet drejer sig. Når de onde væsker
sætter sig mest for hjertet, er man melankolsk, og når de
forflytter sig, bli’r man glad igen.

HENRIK
Ej, monsieur, det er ikke sådant som jeg spør’ om. Var det
her nu således beskaffet at min madame var stundom
bedrøvet, stundom glad, så kunne man tilskrive blodet og
væskerne sådant. 
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HENRIK (FORTSAT) 
Men hun er stundom så fortrolig at hun
skulle fortælle end sin uven hvor mange gange hun har ladet
sig forlyste siden hendes mands død, stundom igen så
mistænkelig at hun sætter ord på skruer endogså for hendes
bedste venner. En dag er hun syg af sult, en anden af for
meget mad. En dag løber hun for mandfolk, en anden løber
hun efter dem. Nu kan folk ikke lide hende fordi hun er for
meget tavs, nu fordi hun er for meget snaksom. Nu bli’r hun
vred når man taler vel om folk. Nu bli’r hun vred når man
taler ilde om de samme. Nu holder hun for at alting regeres
af en slumpelykke. Nu tilskriver hun himmelens direktion at
hendes grød ikke er blevet sve’en, eller at hendes kaffe er
klar og har en nymodens smag. Nu er hun syg af arbejde, nu
af dovenhed.

PETRONIUS
Det kommer altsammen af væskerne.

HENRIK
Kommer det af væskerne, så skulle jeg tænke man kunne finde
noget på apoteket at kurere mistanke og ugudelighed med.

PETRONIUS
Om sådant kan kureres med noget på apoteket eller ej, det
må doktorerne sige. Jeg siger kun som en philosophus at det
kommer af væskerne.

HENRIK
Og jeg siger som ingen philosophus, men som et fornuftig
menneske at det ikke kommer af væskerne.

PETRONIUS
Ej, vil du disputere det som alle lærde folk er enige i?

HENRIK
Lærde folk enige! Jeg har aldrig hørt min livstid at lærde
folk er enige hverken i det eller andet.

PETRONIUS
Jeg følger Aristotelis mening efter deri såvel som i andet.

HENRIK
Ej, hvad var det for en mand?

PETRONIUS
Det var en stor philosophus, som har levet for henved 2000
år siden.

HENRIK
Og jeg følger fornuften, som har været til fra Methusalems
tider.

PETRONIUS
Hvad er da din mening?
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HENRIK
Hvad vil I da give mig derfor? Thi jeg sælger min visdom
lige så dyrt som en anden. I lærde ta’r jo penge for
alting, og har det mindre fornødent end jeg og mine lige.
Dog, på det I skal se at jeg er ikke misundelig, da vil jeg
give til kende de naturlige årsager som jeg efter lang
spekulas har udgrundet: Jeg har hørt sige af lærde folk
(thi jeg tjente hos en tysk barber førend jeg kom her) at
ens sjæl undertiden kan forflyttes i en anden. Nu kan det
være at måske på samme tid som min madame blev født, en
ræv, en gås, et egern, en gammel kat, en hjort, en
skildpadde, en fisk, en skade, en ulv, et lam er døde, og
deres sjæle allesammen har taget logement i madamen, hvor
de endnu er og bli’r så længe hun er så vægelsindet. Når nu
gåsesjælen fører regiment, så har hun gåseforstand, når
ulvesjælen regerer, får jeg hug og onde ord for ingenting.
Når fiskesjælen har magten, sidder hun og måber i selskab,
og når skadesjælen er borgmester, løber munden på hende som
hjulene på en postvogn.

PETRONIUS
Ha ha ha! Det er skade, Henrik, at du ikke har studeret.

HENRIK
I mener måske, så havde jeg end blevet galere end jeg er?

PETRONIUS
Men er det vist at din madame er så vægelsindet?

HENRIK
Ja, min tro er det vist. Jeg har øvet mig i at efterabe
hende, óg svær’ vor stuepige at hun vil hellere se mig
agere således end gå på den stærke mand eller høre på
Chilian og Hans Wurst.

PETRONIUS
Ak, hjerte Henrik, lad se noget også hvor du bær’ dig ad.

HENRIK
Ja, nok. For eksempel: Nu er jeg i godt humør. Hør,
monsieur, den største fornøjelse for mig er at jeg kan
komme i selskab med lærde folk, besynderlig sådanne som min
herre, af hvis mund der flyder lutter honning, af hvis tale
end stene må bevæges.
(Han tier lidt og stryger sig om øjnene)
Monsieur, I er en lærd mand, men I er også en pedant. Jeg
hører undertiden hellere min kokkepige tale end
jer, thi hun taler fornuftigst i en slet kokkepigestil, og
I fører pølsesnak i en lærd stil.

PETRONIUS
Ha ha ha!
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HENRIK
Nu på en anden måde.
(Tager en stol)
Vil monsieur ikke behage at sidde ned? Jeg beder ham derom,
han skal min tro ikke stå. Gør mig den fornøjelse, min
herre, at sætte sig.
(Når Petronius vil sætte sig, trækker han stolen under ham
så han falder på sin rumpe, óg siger da Henrik:)
Monsieur, den stol er for god for jer. Vil I sidde, så kan
I sidde på bænken.

PETRONIUS
Hør, Henrik, jeg forlanger på sådan måde ikke at du skal
agere længere.

HENRIK
Ej, monsieur, bild jer kun ind at det kommer af væskerne,
så kan I umuligt blive vred. Nu vil jeg fare fort, thi det
er kun en begyndelse.
Monsieur skal have sin fornøjelse deraf.

PETRONIUS
Nej, Henrik, du kan fuldføre komedien for stuepigen.

HENRIK
Monsieur må ikke tage min dristighed ilde op. Jeg gjorde
det kun for at forklare ham sagen så tydeligt som muligt
var.

PETRONIUS
Man kan aldrig agte hvad tjenere sige om deres herskab. Jeg
holder for at hun er en af de behageligste folk i byen, thi
så tit jeg har haft den ære at tale med hende, har hun
begegnet mig med største høflighed.

HENRIK
Jeg er bange at monsieur er blevet vred på mig, og jeg har
skæmtet for stærkt.

PETRONIUS
Ak nej, jeg kan nok tåle skæmt. Jeg har kun alene ondt af
at du taler så ilde om din madame.

HENRIK
Jeg tror ikke at monsieur har tanke til hende.
PETRONIUS
Jo, her imellem os at sige, Henrik, så er hun den dame jeg
har mest estime for.

HENRIK
I har fanden heller! Havde jeg vidst det, havde jeg min tro
ikke talt så meget galskab. Men har monsieur tanke til at
gå noget videre end at have en ordinær estime for hende?
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PETRONIUS
Jeg vil gå så vidt som jeg kan.

HENRIK
Ikke vil monsieur have hende?

PETRONIUS
Det er virkelig mit forsæt.

HENRIK
Ret til kone?

PETRONIUS
Ja, hvad andet?

HENRIK
Min herre, så ta’r jeg mine ord tilbage og forsikrer at det
er lutter løgn alt hvad jeg har fortalt om hende.

PETRONIUS
Jeg troede i sandhed ej heller det ringeste deraf.

HENRIK
Havde min madame haft nogen af de kvaliteter som jeg
beskrev, så havde det været ilde af mig at male hende sådan
af. Men efterdi hun just er eksempel på bestandighed, så
lider hun ikke derved. Som for eksempel: Om jeg ville sige
at monsieur var en pedant, det var ilde gjort af mig, thi
såsom han er en grundlærd mand, så kunne folk tænke: “Det
kan vel være. Han kan måske have en rem af huden eftersom
en pedant og en lærd mand, hvorvel de aldeles ikke er et
slags folk (thi det var synd at sige), så bli’r de dog
regnet som søskendebørn.” Men om jeg sagde at min herre
kunne hverken skrive eller læse i bog, det kunne straks
alle folk høre var gækkeri. Ligeså er det med min madame,
thi såsom hun er altid lige ens, ligesom I ser denne simle,
så lider hun intet ved sådan tale. Men vil monsieur tale
med hende nu? Det er noget tidligt, boden er ikke endnu
åben.

PETRONIUS
Nej, jeg ved et sted hvor hun er budt i formiddag. Der
kommer jeg også. Adieu.

HENRIK
Da jeg hørte at han var forlibt, sadlede jeg om. Men det
kan jeg sige at får han hende, så får han seksten lykker og
ulykker om dagen, ikke uden han er så lærd at han kan mane
nogle af de onde sjæle ud. Men der ser jeg Pernille kommer
og åbner boden.



Vi glæder os 
til at se jer!


