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FORORD

FORORD

Denne rapport sætter fokus på et tema, som har været 

helt centralt i Scenekunstnetværket Region Midtjyl-

lands – SceNets – udviklingsprojekt, nemlig hvordan de 

regionale vilkår for scenekunsten er. Eller som det er 

formuleret i projektbeskrivelsen: Hvordan er ”grund-

vilkårerne for udvikling af scenekunsten i en sammen-

hæng, der er præget af metropolisering, konkret belyst i 

Region Midtjylland”? (SceNet 22/2 2010). 

Det, at rapporten har været central for SceNets virke, 

har ikke gjort den lettere at skrive. En af de helt store 

udfordringer har været dokumentationsmulighederne. 

For hvordan dokumenterer man den fornemmelse, som 

Peter Westphael poetisk og polemisk har udtrykt som, at 

teater, der ligger længere væk fra Kongens Nytorv, end 

man kan gå på stiletter, bliver overset og nedprioriteret 

af såvel embedsmænd og politikere som den nationale 

presse?

Derfor er rapporten heller ikke så meget blevet en 

dokumentation af faktuelt set urimelige vilkår, som det 

bliver en undersøgelse af de mekanismer, som er med 

til at skabe vilkårene for den regionale scenekunst. På 

Rapporten er udgivet af 

Scenekunstnetværket Region Midtjylland

c/o Randers EgnsTeater

Mariagervej 10

8900 Randers

Ansvarshavende redaktør: Louise Ejgod Hansen

den måde kan den forhåbentligt også være med til at 

synliggøre de kulturpolitiske perspektiver, der er knyttet 

til en så central målsætning som at sikre et levende 

scenekunst liv i hele landet. Som en del af rapporten har 

jeg valgt at give ordet til nogle af de aktører, der selv er-

farer, hvad de regionale vilkår betyder for scene kunsten. 

Tak til Erik Bach Andersen, Peter Westphael, Per 

Smedegaard, Anne Bærskog Hauger, Merete Damgaard 

Mærkedahl, Peter Hald, Daniel Bevensee og Janus Kim 

Elsig for at deltage i disse interviews. Og tak til Birgitte 

Alme for at gennemføre og bearbejde de fem interviewes 

med skuespillerne. 

Rapporten har været undervejs i et godt stykke tid, og 

langt størstedelen er skrevet inden 1/2 2013. Jeg har i den 

sidste redigeringsfase foretaget en del opdateringer, men 

må tage forbehold for, at det muligvis ikke er gjort helt 

konsekvent. 

Dette er den fjerde i rækken af rapporter fra SceNet. Den 

er som de foregående rapporter frit tilgængelig på  

www.scenet.dk/publikationer.

Forside: Katja Kabanova, Den Jyske Opera

Foto: Anders Bach

Rapporten kan frit downloades på www.scenet.dk/publikationer 

ISSN: 2245-2109
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OVERSIGT

OVERSIGT

I Scenekunst i hele landet (s. 12) analyseres fordelingen af 

scenekunst i Danmark. Ud fra tal om teaterproduktioner, 

tilskuere og scenekunstforbrug diskuteres det, hvad det 

betyder at have en geografisk fordeling af scenekunsten. 

Hernæst sættes der fokus på spørgsmålet om 

 Kunstneriske arbejdspladser (s. 24). Det er afgørende for, 

at den regionale scenekunst kan udvikle sig og præsen-

tere forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet, at teatrene 

har adgang til kunstnerisk arbejdskraft. Dette tema 

belyses i rapporten også gennem de fem skuespiller-

interviews (s. 19, 32, 41, 57 og 58) og interviewet med 

teaterdirektør Per Smedegaard (s. 39).

Synlighed (s. 34) er afgørende for anerkendelsen af den 

regionale scenekunst, og opleves af teatrene som en 

mangelvare. Som en del af afsnittet får Politikens teater-

redaktør Monna Dithmer ordet, men ud over medie-

omtale sættes der også fokus på nødvendigheden af og 

muligheden for at gæstespille i København.

I afsnittet om Decentralisering som kulturpolitisk 

målsætning (s. 42) analyseres det, hvordan den kultur-

politiske målsætning om at sikre scenekunst i hele 

landet er blevet udmøntet. Men også hvordan en hier-

arkisk tænkemåde har betydet en nedvurdering af den 

regionale scenekunst. Afsnittet afsluttes med et bud på 

en alternativ tænkemåde, der i højere grad ville aner-

kende den regionale scenekunsts betydning.

Den regionale scenekunsts kulturelle værdi (s. 50) giver et 

bud på, hvorfor det er så vigtigt med en lokalt forankret 

scenekunst, der både bidrager med andre fortællinger og 

kunstneriske udtryk, og som også har vist sig at være god 

til at arbejde internationalt.

Til sidst præsenterer rapporten et par eksempler på 

Udenlandske erfaringer (s. 60), der viser noget om, 

hvilke generelle udfordringer, den regionale scenekunst 

er konfronteret med. 

Rapporten sætter fokus på vilkårene for den regionale scenekunst bredt 
set: Hvad er de store udfordringer? Hvad er mulighederne for og værdien 
af scenekunst i hele Danmark?
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AARHUS TEATER
Landsdelsscene i Aarhus, bygget i 1900. Producerer 

årligt omkring 12 forestillinger, der præsenteres på 

teatrets fem faste scener. Har en bred kunstnerisk 

profil – fra store teaterkoncerter til ny dansk dramatik. 

Den 1. december 2012 har Mick Gordon overtaget den 

kunstneriske ledelse efter Stefan Larsson. Aarhus Teater 

har et fast kunstnerisk ensemble og huser også såvel 

Skuespillerskolen ved Aarhus Teater som Dramatikerud-

dannelsen. 

www.aarhusteater.dk

BLACK BOX THEATRE
Egnsteater i Holstebro, etableret 1/1 2010. Producerer to 

årlige musikdramatiske forestillinger, typisk en musical 

i Musikteatret Holstebros store teatersal, og en teater-

koncert i Boxén, der begge er en del af Musikteatret 

Holstebro, som teatrets direktør Anders Jørgensen også 

leder. Udbyder bl.a. samlede pakker med hotelophold og 

middage, der er kernen i en satsning på teaterturisme.

www.musikteatret.dk

BORA BORA
Lille storbyteater i Aarhus siden 1/7 2011, hvor de over-

tog ansvaret for byens scene for dans og visuelt teater. 

Kunstnerisk leder: Jesper de Neergaard. Producerer 

ikke selv, men præsenterer gæstespil og co-producerer 

med såvel lokale som nationale og internationale sam-

arbejdspartnere. Servicerer det lokale dansemiljø med 

bl.a. kontorfaciliteter, lån af scene og prøvelokaler samt 

støtte til produktioner. Har tidligere som Entré Scenen 

og nu som Bora Bora arrangeret festivalen Junge Hunde 

for eksperimenterende europæisk scenekunst.

www.bora-bora.dk

CARTE BLANCHE
Egnsteater i Viborg siden 2004. Kunstnerisk leder: 

Sara Topsøe-Jensen. Carte Blanche producerer visuelle 

og sensoriske forestillinger for børn, unge og voksne. 

Teatret kombinerer et højt internationalt aktivitets-

niveau med lokale samarbejdsprojekter, hvor teatrets 

iscenesættelsesmæssige kompetencer sættes i spil i 

eksempelvis en museumskontekst. 

www.cblanche.dk

DEN JYSKE OPERA
Nationalt turnerende operaproducent, der hvert år 

producerer to nye voksenforestillinger, som opføres på 

turné rundt i hele landet i samarbejde med landsdels-

orkestrene. Hertil kommer en årlig særproduktion, der 

kun præsenteres i Aarhus. Den Jyske Opera producerer 

derudover minimum en årlig forestilling for børn og 

gennemfører ud over forestillingerne også en række 

formidlingsarrangementer. Annilese Miskimmon afløser 

Giordano Bellincampi som operachef d. 1/7 2013.

www.jyske-opera.dk

GRANHØJ DANS
Etableret i 1989 af kunstnerisk leder og koreograf Palle 

Granhøj. Et af Danmarks mest internationalt anerkendte 

dansekompagnier. Støttet af Scenekunstudvalget og 

Aarhus Kommune. De præsenterer deres forestillinger 

i egne lokaler i Aarhus, på landsdækkende turné samt i 

vidt omfang i udlandet. 

www.granhoj.dk

LIMFJORDSTEATRET
Egnsteater i Morsø og Skive Kommuner med hjemsted 

i Nykøbing Mors. Siden 2001 ledet af Gitta Malling. 

Teatret producerer såvel børne- som voksenforestil-

SCENETS  
MEDLEMSTEATRE
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linger, og præsenterer forestillinger på turné. Limfjords-

teatret præsenterer gæstespil, er ansvarlig for en lokal 

teaterordning for børnehavebørn og deltager i en lang 

række lokale teateraktiviteter samt turnerer som forsam-

lingshusteater. 

www.limfjordsteatret.dk

ODIN TEATRET
Grundlagt af Eugenio Barba i 1964 og siden 1966 med 

hjemsted i Holstebro, hvor teatret har været egns-

teater siden 1980. Med sit faste ensemble har teatret 29 

forestillinger og arbejdsdemonstrationer på repertoiret, 

der præsenteres på turné verden over. En vigtig del af 

teatrets virke består i laboratorievirksomhed, og teatret 

gæstes hvert år af kunstnere og forskere fra hele verden. 

Herudover har teatret specialiseret sig i kulturelle bytte-

handler, involvering af og samarbejde med lokale miljøer 

samt site specifikke forestillinger, som også er kernen i 

Holstebro Festuge. 

www.odinteatret.dk 

OPERAEN I MIDTEN
Siden 2004 egnsteater i Holstebro, Ikast-Brande, Struer 

og Herning kommuner med hjemsted i Holstebro. Med 

Flemming Vistisen som chef præsenterer Operaen i 

Midten nye bud på musikdramatik med udgangspunkt 

i operatraditionen. Teatret producerer både voksen- og 

børneforestillinger og har bl.a. co-produceret med Den 

Fynske Opera og Operaen i Trondhjem. 

www.operamidt.dk

OPGANG2 TURNÉTEATER
Støttet af Aarhus Kommune samt Statens Kunstråd, 

ledet af Søren Marcussen. Teatrets forestillinger er 

skrevet af dramatiker Pia Marcussen og tematiserer 

mangfoldighed og kulturmøder. Forestillingerne spiller 

primært opsøgende i hele landet for unge og voksne, 

men Opgang2 Turnéteater har også engageret sig i lokale 

projekter, bl.a. i Gellerup.

www.opgang2.dk

RANDERS EGNSTEATER
Egnsteater i Randers siden 2000, teaterleder Peter West-

phael. Randers EgnsTeater er et af landets største og pro-

ducerer årligt omkring 3 nye forestillinger for både børn 

og voksne. Hertil kommer kontinuerlig præsentation af 

gæstespil og en skoleordning, hvor Randers EgnsTeater 

i samarbejde med Randers Kommune præsenterer alle 

børn i kommunen for én forestilling årligt. Teatret har et 

fast kunstnerisk ensemble. 

www.randersegnsteater.dk

SYDDJURS EGNSTEATER
Egnsteater i Syddjurs Kommune siden 2009. Teaterchef 

Hege Tokle har været del af ledelsen siden 1990 – indtil 

2012 under navnet Teaterkompagniet. Teatret har til 

huse i Rønde, men præsenterer deres børneforestillinger 

rundt i hele kommunen samt på turné rundt i landet. 

Teatret arrangerer desuden ungdomsscenen VærelZe 

313, hvor lokale unge selv har ansvaret for udvælgelse og 

præsentation af comedy, musik, teater og poetry slam. 

www.syddjursegnsteater.dk 

TEAM TEATRET
Teater i Herning siden 1968 med egnsteaterstatus siden 

1980. Mikael Helmuth har været teaterleder siden 

2002 og har blandt andet markeret sig med Danmarks-

premierer på ny europæisk dramatik. Teatret præsenter-

er typisk tre voksen- og to børneforestillinger om året 

samt gæstespil på egen scene. Har de seneste sæsoner 
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indgået i flere co-produktioner, bl.a. med folketeatret.dk.

www.teamteatret.dk

TEATERHUSET FILUREN
Lille storbyteater i Aarhus. Teatret er ledet af Steen 

 Mourier og har egen teatersal i Musikhuset Aarhus. 

 Teatret producerer typisk tre nye forestillinger om året. 

Ud over professionel produktion huser Teaterhuset 

 Filuren også en stor dramaskole, herunder et talenthold 

og DramatikVærket, der producerer professionel drama-

tik målrettet dramahold. 

www.filuren.dk

TEATER KATAPULT
Kommunalt støttet teater på Godsbanen i Aarhus. 

Grundlagt af teaterchef Torben Dahl, der primært har 

haft fokus på udvikling af ny dansk dramatik. Teatret 

præsenterer primært professionelle produktioner, men 

varetager desuden en vigtig funktion som bindeled til 

det aarhusianske vækstlag. Teater Katapult står også 

bag det interaktive lydteaterkoncept AudioMove, som 

tilbyder og løser formidlingsopgaver for turistbranchen, 

uddannelsessektoren og erhvervslivet.

www.katapult.dk

TEATER REFLEKSION
Animationsteater beliggende i Aarhus, hvor de har 

egen scene. Teatret er driftsstøttet af Statens Kunstråds 

Scenekunstudvalg og Aarhus Kommune. Teatret er ledet 

af Bjarne Sandborg. Teatrets forestillinger er primært 

målrettet børn, og turnerer såvel nationalt som interna-

tionalt. 

www.refleksion.dk

TEATRET SVALEGANGEN
Lille storbyteater i Aarhus, direktør Per Smedegaard. 

 Teatret producerer 5 voksenforestillinger om året, heraf 

en del co-produktioner. Tre til fire forestillingerne 

indgår i teatrets nationale turnéforpligtelse. På deres 

egen scener præsenteres også gæstespil samt en række 

scenekunstneriske arrangementer for et ungt publi-

kum under navnet Off the Record. Teatret fejrer 50 års 

jubilæum i 2013. 

www.svalegangen.dk 

TEATRET GRUPPE 38
Lille storbyteater i Aarhus ledet af Bodil Alling. Teatret 

producerer forestillinger, som henvender sig til både 

børn og voksne. Teatret producerer en forestilling om 

året og har indgået i kunstneriske samarbejder om en 

række co-produktioner. Teatrets forestillinger præsen-

teres på turné både nationalt og internationalt. 

www.gruppe38.dk

TEATRET OM
Grundlagt i 1989 i Rom og siden 2006 egnsteater i 

Ringkøbing-Skjern. Teatret har et fast kunstnerisk 

ensemble ledet af Sandra Pasini. De producerer typisk 

en ny forestilling om året, der har et fysisk, musikalsk og 

visuelt udtryk. Herudover deltager teatret i en lang ræk-

ke opsøgende aktiviteter samt internationale projekter 

og turnéer.

www.teatretom.dk 



Life Live!, C
arte Blanche

Foto: N
ulo Facchini
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Den regionale scenekunst har i et kulturpolitisk per-

spektiv en vigtig funktion: Den er med til at sikre, at 

scenekunsten er tilgængelig for danskere i hele landet. 

Men hvordan prioriteres det i den aktuelle kulturpolitik? 

Det er der givet flere forskellige svar på, alt efter hvordan 

man vælger at undersøge det. Retorisk er der givet ret 

stor opbakning til denne målsætning – det har i hvert 

fald været SceNets erfaringer i dialogen med kulturpoli-

tikerne. Men hvad med den økonomiske prioritering? 

Afspejler den vigtigheden af den regionale scenekunst? 

Og hvilken betydning har den for den geografiske for-

deling af scenekunstaktiviteterne? Det er de spørgsmål, 

jeg her vil komme med et svar på. 

Svarene er baseret på de offentligt tilgængelige oplys-

ninger om dansk scenekunst. Og det giver to udfor-

dringer at basere analysen af de regionale vilkår for 

scenekunsten på denne form for statistisk materiale. 

Den ene er, at spørgsmålet om skævhed ikke er et ob-

jektivt spørgsmål. For hvad måler man ud fra? Og hvad 

er målet? Hvis målet var en fuldstændig geografisk jævn 

fordeling af bevillingerne til scenekunst, ville det betyde, 

at geografi skulle gøres til det vigtigste kulturpolitiske 

fordelingsprincip. Og det ville betyde, at scenekunststøt-

ten skulle fordeles uden skelen til hverken kunstnerisk 

kvalitet, genremæssig spredning eller historiske reali-

teter, som placeringen af eksisterende teaterkompagnier 

og -huse. Det er der givet ingen, der synes lyder som 

en fornuftig måde at føre scenekunstpolitik på. Ud-

gangspunktet for analysen er derfor, at en objektiv fair 

fordeling ikke findes. Det betyder dog ikke, at balancer 

og rimeligheder i fordelingen ikke kan analyseres og 

diskuteres. 

Den anden udfordring er, at den danske teaterstatis-

tik ikke er særligt god; og det betyder, at der ikke er 

et tilstrækkeligt solidt nationalt datagrundlag for en 

analyse af den geografiske fordeling af scenekunststøt-

ten og  -aktiviteterne. Derfor risikerer en sådan analyse 

at basere sig på et for spinkelt datagrundlag til for alvor 

at kunne sige noget om situationen for den regionale 

scenekunst. Det vil jeg forsøge at tage højde for i det 

følgende. 

SCENEKUNST I HELE  
LANDET
En vigtig del af diskussionen af vilkårene for den regionale scenekunst, 
handler om bevillinger og om balancen mellem støtte til metropolen – altså 
København – og resten af landet. I denne del af rapporten ser jeg nærmere 
på det talmateriale, der belyser støtten til scenekunsten, men dykker også 
ned i, hvilke betydning den har for den geografiske fordeling af scenekunst i 
Danmark. For i sidste ende er det jo det, der kulturpolitisk set er det interes-
sante spørgsmål: Hvor produceres og præsenteres scenekunsten henne? Er 
den så jævnt fordelt, at en kulturpolitisk målsætning om, at alle danskere 
skal have lige adgang til scenekunsten, kan siges at være opfyldt? For at be-
svare det sidste spørgsmål er det ikke nok at se på fordelingen af støtte, men 
også på danskernes kulturvaner. 
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PRODUKTION AF SCENEKUNST
De mest sikre tal, når det kommer til de statslige 

bevillinger til scenekunsten, er finansloven, hvor også 

regnskabs tallene for de afsluttede regnskabsår er 

tilgængelige. Se tabel 1 for fordelingen af produktions-

støtten til teaterinstitu tioner*. 

I forhold til at regne på den geografiske fordeling af 

midlerne er der imidlertid et par problemer: Er det  ek-

* Det betyder, at jeg ikke har set på den støtte, der gives via Statens   
 Kunstråds Scenekunstudvalg, Statens Kunstfond eller Billet -  
 købsordningen. En analyse af den geografiske fordeling af denne del  
 af scenekunststøtten ville have været langt mere kompleks. 

INSTITUTIONSFORDELING SCENEKUNSTSTØTTE 2012

Det kongelige Teater 53% 

Figur 1

Små storbyteatre uden for København 1% 

Egnsteatre 9% 

De store institutioner uden for 
København 21% 

folketeatret.dk (turnetilskud) 2% 

Små storbyteatre i København 2% 

Det Ny Teater 1% 

Det Københavnske Teatersamarbejde 11%  

Tabel 1     2009  2010  2011  2012

Det Kongelige Teater   551,1  550,4  562,1  535,8

Det Københavnske Teatersamarbejde  116,7  113  111,8  108,5

Det Ny Teater    0  0  2,9  10,9

Små storbyteatre i København  18,9  18,3  17,9  17,6

folketeatret.dk (turnetilskud)   22,7  22,8  22,7  23

De store institutioner uden for København**  206,7  207,3  210  208

Egnsteatre    86,1  88  88,6  89,6

Små storbyteatre uden for København***  14,5  14,7  15,2  15,4

** Landsdelsscenerne og Den Jyske Opera
*** Disse tal fremgår ikke af finansloven, idet de indgår i de regionale kulturaftaler. Tallene er oplyst af de tre kommunale forvaltninger.

sempelvis rimeligt at medregne folketeatret.dk i støtten 

til teaterproduktion i København, når der er tale om en 

institution, hvis formål er at sikre teater i hele landet? 

Hvis man taler distribution af teater, er det det næppe, 

men taler man om kunstneriske arbejdspladser, er det. 

Jeg har i min opgørelse af fordelingen mellem Køben-

havn og resten af landet valgt at medtage folketeatret.dks 

støtte til sine turnéaktiviteter under ’resten af landet’, 

mens støtten via Det Københavnske Teatersamarbejde, 

indgår i tallene for København. Se figur 1 for fordelingen 

mellem København og resten af landet. 
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Helt overordnet betyder det, at 67% af den statslige 

støtte til produktion af scenekunst går til København, 

hvilket peger på en klar skævvridning, der også over 

tid ser ud til at være relativt stabil, idet der kun er en 

variation på en enkelt procent i perioden 2009-2012. 

Det afspejler, at teaterstrukturen i Danmark i høj grad et 

resultat af en historisk udvikling, hvor langt størstedelen 

af de store teatre har ligget i København. Men det afspej-

ler til gengæld ikke, at det kulturpolitisk har været et 

centralt mål at sikre en decentralisering af scene kunsten 

siden den første teaterlov i 1963. Set i det lys kan det 

undre, at den geografiske fordeling ikke er mere jævn. 

Diskussionen af den geografiske fordeling af scene 

kunststøtten kan yderligere nuanceres ved f.eks. at se 

særskilt på Det Kongelige Teater, der af gode grunde 

ligger i hovedstaden. Med de traditioner, der er knyttet 

til denne institution, ville det være en meget radikal æn-

dring at tænke nationalscenen decentralt. Ikke at det er 

umuligt. Det har man f.eks. gjort med National Theatre 

of Scotland, der ikke har base i en bestemt bygning:

The National Theatre of Scotland has no building; there 

has been no great capital project involving architects 

and contractors. Instead, we are taking theatre all over 

Scotland, working with the existing venues, touring and 

creating work within the theatre community. We have no 

bricks-and-mortar institutionalism to counter, nor the 

security of a permanent home in which to develop. All 

our money and energy can be spent on creating the work. 

(The National Theatre of Scotland)

Denne måde at tænke nationalscenen mobilt og decen-

tralt på har naturligvis et andet udgangspunkt, fordi 

Skotland først oprettede sit nationalteater i 2006, hvilket 

gav muligheden for at gentænke hele ideen om en na-

tionalscene. Ikke desto mindre peger det på, at man godt 

kan tænke decentralisering langt mere radikalt, end det 

er tilfældet i Danmark. 

I en dansk sammenhæng er det vigtigt at have for øje, 

at teaterstrukturen er baseret på en kombination af sta-

tionært og turnerende teater. Derfor er den geografiske 

fordeling af den statslige støtte til scenekunstproduktion 

også kun ét perspektiv på spørgsmålet om geografisk 

balance. Hvor stor vægt det skal have, kommer lidt an 

på, hvilke kulturpolitiske målsætninger, der prioriteres. 

Den geografiske spredning af scenekunstproduktion er 

vigtig, hvis man ønsker at sikre en nærhed og en lokal 

forankring af scenekunsten, som både kan have positive 

effekter i forhold til publikumsudvikling, men som 

også kan have en kunstnerisk værdi (se s. 50). Desuden 

er spørgsmålet om en geografisk fordeling vigtigt, hvis 

emnet er kunstneriske arbejdspladser, et emne, man i 

et bredere perspektiv sagtens kunne knytte til diskus-

sionen om ’Udkantsdanmark’. 

PRÆSENTATION AF SCENEKUNST
Et andet perspektiv på spørgsmålet om den regionale 

scenekunst er præsentationen af scenekunst. Hvis den 

kulturpolitiske målsætning er, at alle borgere i Dan-

mark skal have adgang til scenekunsten, så er spørg-

smålet om produktionsstøtte principielt underordnet. 

Et geo grafisk jævnt fordelt udbud af scenekunst kan 

principielt sagtens klares udelukkende med en køben-

havnsk teater produktion, hvis bare distributionen 

er velfungerende. En sådan måde at sikre geografisk 

spredning ville minde om den hollandske model, noget 

jeg vender tilbage til i afsnittet Udenlandske erfaringer 

(s. 60). Derfor er en analyse af den geografiske fordel-

ing af udbuddet af scenekunst vigtig at have med i en 

analyse af den regionale scenekunst. Dog giver også 

denne opgørelse visse udfordringer i forhold til det 

tilgængelige statistiske  materiale. Det kan illustreres 

med udgangspunkt i Kulturministeriets (2009) rapport 

Faktuel redegørelse om teatersituationen i Danmark 

2004/2005 – 2007/2008. Den blev udarbejdet for at 

belyse fordelingen af scenekunst mellem hovedstaden 

og resten af landet. Dette kan betragtes som kulturpoli-

tikernes forsøg på at signalere, at provinsen ikke blev 

glemt, selvom Det Kongelige Teater nye politiske aftale 

inkluderede en ekstrabevilling, der skulle bidrage til at 

løse teatrets økonomiske problemer (Kulturministeriet 

27/2 2008). Rapporten var baseret på materialet fra Dan-

marks Statistik, der er den centrale kilde til information 

om især den offentligt støttede scenekunst i Danmark. 

Rapportens analyse af den geografiske fordeling af 

teater udbuddet lyder:
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Der har i hele perioden været flest opførelser på statsstøt-

tede teatre i hovedstaden og lidt færre i resten af landet. 

Fordelingen har i perioden været således, at 55-60 % 

af opførelserne på det statsstøttede teatre fandt sted i 

hoved stadsregionen og 40-45 % af opførelserne, fandt 

sted i resten af landet. (Kulturministeriet 2009, s. 49)

Ser man på tallene fra sæsonen 2011/2012 er situationen 

endda forskubbet sig yderligere til fordel for hovedstad-

en med 6942 opførelser her og 4487 i resten af landet, 

svarende til 61 % i hovedstadsregionen (Danmarks 

Statistik, 17/1 2013). Hermed burde det være slået fast, 

at der er en markant geografisk skævvridning i udbud-

det af teater i Danmark. Problemet opstår, når man 

ser anmærkningen til opgørelsen: Opgjort på teatrets 

beliggenhedsadresse.

Da denne opgørelsesmetode også gælder turneteatre, 

er der meget stor usikkerhed omkring tallene. Som det 

også fremgår af Danmarks Statistik (TEAT2: Opførelser 

på statsstøttede teatre efter teater og type)(se tabel 2), så 

sker en stor andel af opførelserne ikke på egen scene.

Konsekvensen heraf er, at der i sæsonerne er en usikker-

hed omkring placeringen af de i alt mellem 36 og 42 % af 

opførelserne, der ikke foregik på egne faste scener. Det 

vil sige, at vi ikke ved ret meget om, hvordan udbuddet 

af teater fordeler sig geografisk. Med udgangspunkt 

i tallene kunne man spekulere i, at det primært er de 

københavnske teatre, der turnerer, og dermed, at tallene 

blot afspejler, at en stor del af teaterproduktionen ligger i 

København, mens forestillingerne faktisk spiller i resten 

af landet. Hvis man dykker lidt mere ned i tallene, kan 

et sådant billede hverken be- eller afkræftes. Som det 

fremgår af figur 2, så stod egnsteatrene i 2011/2012 for 

26% af turneopførelserne, hvilket vil sige, at de decen-

trale egnsteatre ikke alene forsyner deres lokaleområde 

med scenekunst. Samtidig lægger de store københavn-

ske scener (Københavns Teater og Det Kongelige Teater) 

meget lavt i antal opførelser på turne, nemlig på kun 

mellem henholdsvis 0* og 2% af det samlede antal 

opførelser. Men i og med at 71% af alle turneopførel-

ser er produceret af teatre, der ikke ud fra statistikken 

kan placeres geografisk (folketeatret.dk og Den Jyske 

Opera (samlet), de små storbyteatre samt teatre støttet 

af Kunstrådet**) er det umuligt at sige noget endegyldigt 

om forholdet mellem København og resten af landet ift. 

turneforestillinger.

* Københavns Teater opførte 8 forestillinger på turné ud af et samlet  
 antal opførelser på 832.
** I forhold til den store andel af opførelser, der er produceret af  
 ’andre  teater støttet af Kunstrådet’ er en stor del af dem forankret i  
 København. Ifølge Kunstrådets årsrapport for 2012 så fordelingen  
 således ud: 72% af de ansøgere, der fik tilsagn i 2012 er fra Region  
 Hovedstaden, det samme er 71% af projekterne. Igen skal der tages  
 forbehold for, at forestillinger f.eks. kan komme på turne. (Statens  
 Kunstråd, 2013, s. 37)

OPFØRELSER PÅ STATSSTØTTEDE TEATRE EFTER TEATER/TEATERTYPE, TYPE OG TID

Tabel 2 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Opførelser i alt 11.233 11.820 11.275 10.676 11.970 12.680 11.717 11.429

Heraf på egne faste scener 6.904 6.809 7.238 6.865 7.547 7.498 7.275 7.234
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I forlængelse heraf er det vist på sin plads med et lille 

suk: Mens det altså i Danmark er ret svært at finde frem 

til et talmateriale, der på et solidt grundlag kan danne 

afsæt for en kulturpolitisk diskussion af, hvordan vi 

ønsker den geografiske fordeling af scenekunstproduk-

tion og scenekunstudbud skal være, så går de anderledes 

systematisk til værks i Sverige. Her udkommer med 

jævne mellemrum (som udgangspunkt hvert andet år) 

en statistisk oversigt over den geografiske fordeling af 

alle de statslige kulturmidler opgjort på de forskellige len 

(amt). Som det beskrives, er formålet med denne form 

for opgørelse:

Kulturrådet har sedan 1998 regelbundet redovisat 

utfallet av de statsliga insatserna på kulturområdet ur et 

geografiskt perspektiv. Syftet är at visa var i landet som 

de myndigheter og organisasjoner med riksomfattande 

uppdrag är verksamme och därmed bidrar till ett brett 

kulturutbud. (Statens Kulturråd 2011, s. 6)

 

Derudover kan man med udgangspunkt i de tilgængelige 

tal forsigtigt sige, at intet tyder på en geografisk jævn 

fordeling af scenekunstudbuddet i Danmark. 

KULTUREL DELTAGELSE
Opgjort ud fra såvel produktions- som præsentations-

perspektivet er der altså tale om en geografisk skæv-

vridning af et ikke nærmere bekendt omfang. Et tredje 

perspektiv på den geografiske fordeling af scenekunst-

udbuddet i Danmark er befolkningens teaterforbrug. 

Den mest omfattende undersøgelse heraf er Danskernes 

kulturvaner (Pluss Leadership og Epinion, 2012). Her 

skal man bare være opmærksom på, at der for eksempel 

ikke skelnes mellem støttet og ustøttet teater, og at det 

billede, denne undersøgelse tegner af scenekunstfor-

bruget, bl.a. derfor afviger en del fra Danmarks Statistiks 

opgørelse.

Der er to forskellige aspekter af spørgsmålet om geo-

grafiens betydning for borgernes teaterforbrug. Den ene 

handler om, hvorvidt geografien har en betydning for, 

hvor meget teater borgerne ser. Den anden er, hvorvidt 

borgerne primært ser teater lokalt eller andre steder. 

Kulturvaneundersøgelsen viser, at der ikke er den store 

forskel på de forskellige regioner samlet set, men at 

urbaniseringsgraden er afgørende for teaterfrekven-

sen. Mens der er hele 29,4% af befolkningen i yder-

kommunerne, der angiver, at de aldrig har set teater/

skuespil, så er det kun 13,5% af befolkningen i bykom-

munerne. Til gengæld er der stort set ingen forskel, når 

det gælder kategorien Nycirkus, gøgl og gadeteater, og 

når det gælder skolekomedie eller andet amatørteat-

er er tendensen den modsatte, nemlig at det er folk i 

OPFØRELSER UDEN FOR EGEN SCENE 2011/2012

Figur 2

Andre teatre støttet af 
Kunstrådet 46% 

Landsdelsscenerne 1% 

folketeatret.dk (turne) og Den 
Jyske Opera 8% 

Små storbyteatre 17% 

Egnsteatre 26% 

Københavns Teater 0% 
Det Kongelige Teater 2% 
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bykommunerne, der har set mindst (Pluss Leadership og 

Epinion, 2012a). 

En del af forklaringen på disse forskelle kan skyldes an-

dre faktorer som uddannelsesniveau, da disse tal stam-

mer fra undersøgelsens tabelrapporter, der udelukkende 

rummer deskriptive data. Dette er der imidlertid taget 

højde for i analysen, hvor konklusionen ift. geografi 

lyder:

Søgningen til de forskellige former for scenekunst afspej-

ler desuden muligheder og udbud i de enkelte regioner. 

Eksempelvis er andelen, der aldrig går til ballet eller 

opera i Region Nordjylland, markant større (hhv. 81% og 

78%) end samme andele i Region Hovedstaden (hhv. 52% 

og 49%). Personer bosat i landkommuner eller yder-

kommuner ser desuden mindre teater/skuespil, opera og 

musical end personer, der er bosat i bykommuner. (Pluss 

Leadership og Epinion 2012, s. 47)

Den anden betydning, som geografi har, handler om, 

hvor borgerne ser scenekunst. Det er et aspekt, der er 

vigtigt eksempelvis i diskussionen af Det Kongelige 

Teaters turnéforpligtelse, hvor det fra tid til anden i 

debatten fremhæves, at den øgede mobilitet i samfund-

et gør denne forpligtelse mindre vigtig: Folk er villige 

til at rejse til København. Det er de muligvis, når det 

gælder Det Kongelige Teater, men det er stadig sådan, at 

scenekunst primært er noget, de fleste oplever lokalt (se 

tabel 3). Det betyder, at hvis den geografiske skævhed 

i kulturforbrug et skal ændres, så er egnsteatrene en 

afgørende brik i den nationale kulturpolitik. Selvfølgeligt 

i et samspil med teaterforeningerne, der også bidrager 

til den geografiske spredning af scenekunsten. Men de 

har ikke en lokalt forankret produktion og har desuden 

de formidlingsmæssige udfordringer, der ligger i at 

præsent ere en forestilling en enkelt aften og så rejse 

videre (se også afsnittet Udenlandske erfaringer, s. 60). 

PERSPEKTIVER
• Der er flere aspekter af spørgsmålet om geografisk fordeling af scenekunsten. Det handler både 

om teaterproduktion, præsentation af forestillinger og om borgernes scenekunstforbrug. På alle 
tre parametre er der en klar geografisk skævvridning. 

• Vi mangler tal, der præcist belyser den geografiske fordeling af udbuddet af scenekunst.
• Det er i bund og grund et kulturpolitisk spørgsmål, hvordan man prioriterer den geografiske 

spredning af scenekunst.
• Udviklingen i fordelingen af statslig støtte til København og resten af landet er relativt stabil set 

over de sidste 5 år. Omkring 69% af statsstøtten til teaterproduktion går til København.
• De fleste ser scenekunst lokalt, og et lokalt udbud er derfor afgørende for teaterfrekvensen.
• Folk fra bykommuner ser mere skuespil, ballet, opera og musicals end folk fra landkommuner og 

yderkommuner.

Tabel 3 

Hvor går folk i teatret Aldrig Sjældent Af og til Ofte

 

I min by eller kommune 19,7 39,7 33,2 7,4

I den landsdel/region jeg bor  22,8 35,7 34,7 6,8

Jeg rejser til andre dele af Danmark 55,5 30,1 12,9 1,5

Jeg rejser til udlandet for at se teater 80,9 15,1 3,6 0,5

I udlandet (i forbindelse med ferie eller forretningsrejse) 65,8 25,2 8,2 0,8
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KULTURKONSULENT ERIK 
BACH ANDERSEN, REGION 
MIDTJYLLAND 

SceNets treårige udviklingsprojekt har primært været finansieret af Region 
Midtjylland, der med et tilskud på i alt 3,1 mio. kr. satsede massivt på re-
gional scenekunstudvikling gennem netværk. Kulturkonsulent Erik Bach 
Andersen fra Region Midtjylland, der har fulgt SceNet tæt som medlem af 
styregruppen, peger her på de kulturpolitiske mål og tanker om regionens 
kulturpolitiske rolle, der ligger bag. 

Hvis vi skal se på, hvilken rolle regionen har i forhold til 

den professionelle scenekunst, er det allerførst vigtigt at 

slå fast, at vi ikke har lovbestemte opgaver at varetage. I 

loven om kulturaftaler (LBK nr. 728 af 07/06/2077) står 

der, at regionerne ”kan medvirke til at igangsætte kul-

turbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan 

videreføres af andre parter i en mere permanent drift” (§ 

3a). Det er alt. Det betyder så omvendt, at regionerne har 

ret frie hænder til selv at definere, hvordan vi ser vores 

ansvar i forhold til eksempelvis scenekunsten. Som på 

de andre kulturområder har vores primære mål været at 

fremme et samarbejde mellem kulturinstitutionerne for 

at styrke et sammenhængende fagligt miljø i regionen 

– og for at styrke samarbejde, udvikling og nytænkning. 

Regionen har på kulturområdet et volumen som en (stor) 

storby, men vi mangler storbyens kulturelle infrastruk-

tur. Det omsætter vi i tilskud til projekter, der går på 

tværs af regionens geografi – projekter, der har indbyg-

get den sidegevinst (håber vi), at aktørerne i fællesskab 

bliver dygtigere til og klogere på det, de arbejder med. Og 

vi omsætter det i tilskud til ordninger, der kan hamle op 

med de udfordringer, der ligger i at etablere kontinuer-

lige samarbejder på tværs af regionens udstrakte 

geografi. At vi ikke må give tilskud til drift er selvfølgelig 

en udfordring her. Vi må kun give til igangsætning (dvs. 

tidsbegrænsede projekter), men vi har valgt at arbejde 

med tre år som den normale tidshorisont for igangsæt-

ning.

NETVÆRK SOM REGIONAL ORGANISERINGSFORM
Vi baserer en stor del af vores projekter på faglige net-

værk. Dels har vi en størrelse, der gør netværk og sam-

arbejde interessant. Dels er vi med vores muligheder for 

at give tilskud forholdsvist adrætte. De større projekter, 

vi har været med til at sætte i søen (både på scenekunst-

området og i andre sammenhænge) har som udgangs-

punkt ikke været forankret i aftaler med kommuner 

og stat. Projekterne har haft et forholdsvis rent fagligt 
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snit og har kunnet sættes i værk, når de faglige aktører 

har været enige om det. Fordelingen af teatre er ujævn. 

Halvdelen af alle teatre ligger i Aarhus. Det er i den sam-

menhæng vigtigt, at vi ikke en dag står med et netværk, 

der kun dækker en del af regionen. 

FORHOLD TIL STATEN
Regionernes manglende mulighed for at støtte drift 

rummer en frihed, som potentielt også giver regionerne 

større mulighed end andre myndigheder for at fokusere 

på udviklingsperspektivet, men det er selvfølgelig også 

en begrænsning, at vi altid er nødt til at tænke kortsigtet 

i projekter.

Det ville være en fordel med en statslig-regional dialog 

om arbejdsdelingen på kulturområdet. Statens dialog 

med det ikke-statslige niveau foregår (efter alt hvad 

jeg ved og har erfaret) primært via kulturaftalerne. Det 

betyder også, at staten tilsyneladende ikke har et klart 

billede af, hvad der foregår på kulturområdet i region-

erne, og det ville være positivt, hvis staten i højere grad 

anerkendte at der eksisterer en regional opgave, og at en 

dialog med regionerne ville være et konstruktivt tiltag. 

For Region Midtjyllands vedkommende ville udvidede 

muligheder for at kunne facilitere netværk stå i centrum 

for en sådan dialog. Men det er vigtig at få fortalt, at 

regionerne er forskellige. I løbet af de første leveår har 

de på kulturområdet bevæget sig i ganske forskellige ret-

ninger. I første omgang handler det derfor nok primært 

mere om at få gang i dialogen end at opfinde (standard)

løsninger. 

Vi er så småt begyndt at overveje, om kulturaftale-

modellen kun være en farbar vej – dvs. en model for 

aftaler mellem staten og regionerne, hvor regionerne 

f.eks. kunne påtage sig ”nationale opdrag”. I forhold 

til kommunernes størrelse og deres muligheder for at 

agere, ville det give mening, men erfaringen fra de tunge, 

bureaukratiske processer omkring de kommunale kul-

turaftaler skræmmer.

ERFARINGERNE MED SCENET
Opstarten af SceNet har båret præg af, at der ikke ek-

sisterede en tradition for regional organisering og sam-

arbejde. Arbejdet i netværket har haft en mere søgende 

karakter, end vi fra starten havde ventet. Det har også 

taget andre retninger end oprindeligt tænkt. Det har vi 

taget med i erkendelse af, at det har været nødvendigt 

for netværket at finde sine egne ben.

Det er mit indtryk, at konsensus og det at være i stand 

til at iværksætte projekter, hvor alle medlemmer kunne 

være med, har betydet meget for SceNet i den forløbne 

periode. Det har nok været en næsten nødvendig tilgang 

i forhold til overhovedet at kunne definere sig som et 

netværk; men jeg tror, opgaven er for tung i det lange 

løb.

Jeg tror, at en mere farbar vej er, at man på den ene side 

råder over et netværk til videns- og erfaringsdeling 

(m.m.) og på den anden side arbejder med projekter, der 

har en tydeligere forankring på de enkelte institutioner. 

Det betyder, at de institutioner, der har ressourcerne og 

energien, kan gå i front uden at resten kobles af.

– Louise Ejgod Hansen
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SKUESPILLER  
ANNE BÆRSKOG HAUGER 
Ansat hos Mungo Park Allerød

Bosiddende i København

Uddannet 2010 fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Desværre er det min oplevelse, at provinsen er for 

langsom i optrækket, når der handler om at holde på 

nyuddannede skuespillere fra Aarhus. Hvorfor er der 

ikke nogen, der får øje på os noget tidligere – inden vi 

forlader skolen og flytter? Der er arrogant at tro, at vi 

som er tilflyttere, og altså uden egentlig relation til  

Aarhus, bliver hængende og ser om nogen vil have os. 

Det er generelt en udfordring at komme i gang med 

sin karriere, og det har været frustrerende for mig, at 

branchen i Jylland ikke har bakket mig op og givet mig 

en grund til at blive. 

Jeg har intet mod Jylland, og jeg vil hellere end gerne 

arbejde i Jylland. Heldigvis har jeg også fået muligheden, 

da Vendsyssel Teater ringede til mig knapt et år efter 

endt uddannelse. Det var dejligt at være på et teater, og 

efter at have arbejdet i Vendsyssel, vidste jeg, at det ville 

jeg sige ja til igen. Og det har jeg gjort. I foråret 2013 skal 

jeg 3 ½ måned til Hjørring igen. Så jeg er ikke skræmt af 

Jylland, men som udgangspunkt har jeg ikke lyst til at bo 

i Jylland, fordi mit netværk er i København. Og det er i 

København, jobbene er. 

Der er større mulighed for, at branchen ser mig, når 

jeg er bosat i København. På under en time kan jeg nå 

til hvilken som helst casting eller audition. København 

giver større mulighed for networking. Det er nemmere 

at ringe til folk og sige: ”Jeg vil gerne arbejde sammen 

med dig og dig…” og så lave et møde og finde ud af, om 

projektet kan lade sig gøre. Hvorimod hvis jeg boede i 

Jylland, skulle jeg jo frem og tilbage. Eller prøve at få dem 

derover. Og det ville blive bekosteligt. Som udgangs-

punkt skal sådant et møde ikke koste noget – andet end 

en time eller to af dit liv. Som skuespiller kan det være 

en ulempe at være bosat i Jylland. Du bliver valgt fra til 

mange ting, fordi der bare er noget ufleksibelt over, at 

det tager fire timer at komme frem og tilbage. 

– Birgitte Alme
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Et væsentligt aspekt af vilkårene for den regionale scenekunst er tilgængelig 
arbejdskraft, og især spørgsmålet om kunstnerisk arbejdskraft, der for en 
stor del hyres på freelancebasis, har fyldt meget i teatrenes diskussioner af, 
hvordan man skaber regional scenekunstudvikling. Med størstedelen af de 
danske skuespillere bosiddende i København oplever teaterlederne såvel 
kunstneriske såvel som økonomiske udfordringer i teatrenes hverdag.

Denne situation var baggrunden for, at teaterlederne 

i 2010 tog initiativ til en årlig jysk teateraudition, 

hvor skuespillere fra hele landet med interesse i at få 

ansættelse i Vestdanmark var inviteret. Initiativet var 

tænkt som en parallel til Dansk Skuespilforbunds årlige 

audition i København og er blevet godt modtaget. Der 

har været et højt deltagerantal på såvel skuespiller- som 

teaterchefsiden, og flere teaterchefer har efterfølgende 

rekrutteret skuespillere, de har set på audition.

Arbejdsmarkedsspørgsmålet er vigtigt ud fra flere 

forskellige perspektiver: Det vigtigste er selvfølgeligt, 

at teatercheferne har mulighed for at hyre dygtige 

skuespillere, så de kunstnerisk set kan holde samme 

niveau som hovedstaden. 

Men herudover handler det også om økonomi, for det 

er en ekstra omkostning for teatrene, når de bliver nødt 

til at hyre ikke-lokale skuespillere. Dette er et problem, 

som alle teatrene i SceNet er konfronteret med, men 

måden at håndtere det på er forskellig alt efter teatrets 

profil og alt efter beliggenhed. I Aarhus er det muligt 

i et vist omfang at benytte sig af lokale skuespillere, 

mens det i Nykøbing Mors under alle omstændighed-

er er nødvendigt at hente skuespillere udefra. Og når 

skuespillere og andet kunstnerisk personale kommer fra 

København, så er der både transportudgifter og udgifter 

til indkvartering forbundet med det. Langt de fleste 

af teatrene har taget højde for dette ved f.eks. at have 

skuespillerlejligheder på teatret, så udgifterne holdes 

nede. På Limfjordsteatret, der har investeret i et hus til 

skuespillere og andre udefra, er de ekstra udgifter for-

bundet hermed på omkring 7000 kr. til transport og logi 

om måneden, mens Team Teatret har væsentligt dyrere 

huslejeudgifter, nemlig 9000 kr. om måneden. Hertil 

kommer transport, hvor udgifterne varierer alt efter, 

om skuespillerne kommer fra Aarhus eller København. 

Også Svalegangen, der i nogen grad kan benytte sig af 

lokale skuespillere, har ekstraudgifter forbundet med at 

hyre københavnske skuespillere. I gennemsnit var denne 

ekstraudgift i sæsonen 2011/12 på 10.641 kr. pr. måned.* 

Taget i betragtning, at en freelanceskuespiller typisk får i 

omegnen af 25.000 kr. inkl. pension om måneden, er det 

en ret stor ekstraudgift, der alternativt kunne være brugt 

til kunstneriske formål. 

En løsning kunne være et fastansat kunstnerisk ensem-

ble, men spørgsmålet om ensemble er også et kunstner-

isk spørgsmål og – igen – et spørgsmål om økonomi. Det 

*  Beregningerne er foretaget af de tre teatres administrative ledere.
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er altså ikke en universel løsning, heller ikke selvom 

eksempelvis et teater som Randers EgnsTeater klart 

oplever fordelene ved at have faste skuespillere til-

knyttet, der også indgår i andre aktiviteter end produk-

tionerne, og som på en anden måde end freelancere 

deltager i udviklingen af teatret. Men også for ensemble-

teatrene kan det være nødvendigt at supplere med 

freelancekunst nere.

En yderligere udfordring er, at det ikke nødvendigvis 

er attraktivt at spille på et teater langt fra København. 

For en freelanceskuespiller er ansættelserne ofte et 

puslespil, hvor arbejdet på et teater suppleres med 

dubbing om formiddagen, eller hvor prøverne til den 

næste forestilling allerede går i gang, mens der spilles 

om aftenen. Denne måde at sikre fuld indtjening trods 

f.eks. arbejdsløshed i sommerperioden stemmer dårligt 

overens med en kontrakt langt fra København. Og det 

betyder, at teatercheferne af og til oplever, at hyrede 

skuespillere og instruktører springer fra, når der dukker 

et tilbud om ansættelse i København op.

Et andet perspektiv på spørgsmålet om arbejdskraft 

er, at lokalt forankrede skuespillere også bidrager til 

kulturlivet i en by. Typisk vil flere af dem også være 

engageret i andre ting end udelukkende teaterproduk-

tion. Flere af de freelancere som eksempelvis Svale-

gangen benytter sig af, har gang i egne projekter ved 

siden af deres ansættelser. Men det er op ad bakke, for 

langt størstedelen af skuespillerne vælger at bosætte 

sig i København: Der er netværk, småjobs og en generel 

oplevelse af, at der sker mere. og det betyder, at også 

mange af eleverne fra Skuespillerskolen ved Aarhus  

Teater vælger at flytte til København efter endt ud-

dannelse (se s. 22, 32, 41, 57 og 58). I forhold til at 

tiltrække og fastholde flere skuespillere i provinsen 

har teatercheferne også et medansvar – for at se de nye 

skuespillerelever og for at huske at hyre lokale kræfter. 

Den jyske teateraudition har tjent sit formål, og der 

synes generelt at være en stigende bevidsthed omkring 

arbejdskraftspørgsmålet blandt teatercheferne. 

SKABELSE AF ARBEJDSPLADSER
Men spørgsmålet om kunstneriske arbejdspladser og 

arbejdskraft i hele landet kan også betragtes som et kul-

turpolitisk problem. Og det blev netop rejst som sådan i 

Kulturministeriets rapport Scenekunst i Danmark. Veje til 

udvikling (Teaterudvalget, 2010). Her blev det set som en 

udviklingsmulighed at skabe to attraktive centre gennem 

bl.a. at flytte folketeatret.dks turnedel til Aarhus. Teatret 
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skulle så i højere grad indgå i produktionssamarbejder 

med eksempelvis landsdelsscenerne. Allerede i rapport-

en forudså man dog visse problemer med udflytnings-

modellen:

Umiddelbart vil indvendingen lyde, at skuespillerne 

befinder sig i København, fordi de her kan vælge imellem 

langt flere arbejdspladser også inden for film, radio og tv. 

Sandt nok, men også en selvforstærkende og selvopfyld-

ende profeti. (Teaterudvalget, 2010, s. 44)

Teaterudvalget pegede her på, at København i dag er en 

langt mere attraktiv base for såvel teatre som skuespill-

ere, og en ændring af dette kun kan ske gennem kultur-

politiske initiativer.

Forslaget mødte massiv modstand fra især to af de vig-

tigste interessenter på turneområdet, nemlig  

folketeatret.dk selv og Danmarks Teaterforeninger, der 

er den største aftager af folketeatret.dks forestillinger.

Københavns Teater skrev i sit høringssvar:

Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig teaterudvalgets andet 

forslag, for så vidt gælder det turnerende teater, nemlig 

at flytte aktiviteten til provinsen. Det er urealistisk at 

tilknytte de kunstnere, som gør de turnerende produk-

tioner attraktive for publikum. (Københavns Teater 25/6 

2010, s. 5) 

Dette supplerede udmærket folketeatret.dks eget 

høringssvar, der klart argumenterede imod en udflyt-

ning:

Vi har forståelse for ønsket om at opbygge et stærkt 

kunstnerisk miljø i Århus, men gør samtidig opmærk-

som på, at de fleste scenekunstnere bor i København, da 

København, ud over en lang række teatre ligeledes giver 

mulighed for at arbejde med film, TV, radio, dubbing m.v. 

– muligheder som helt naturligt findes i en metropol. At 

sammenligne Århus med byer som Hamburg, München 

og Frankfurt er ikke rimelig over for skuespillerstanden, 

da hver af de nævnte byer har muligheder, som kun 

København tilbyder i Danmark. At teaterforeningerne 

ydermere efterspørger ”box-office-navne”, som af 

ovennævnte grunde bor og arbejder i København, gør en 

flytning af turnédelen til Århus yderligere problematisk. 

(folketeatret.dk 25/6 2010, s. 3) 

Resultatet af modstanden blev, at folketeatret.dk (nu 

Folketeatret) blev i København. Dog har Kasper Wilton 

som ny chef i nogen grad satset på co-produktioner med 

teatre uden for København, som eksempelvis Rain Man, 

der blev co-produceret med Team Teatret i sæsonen 

2010/2011. Det ændrer ikke ved, at dette forslag om kul-

turpolitisk at ændre balancen mellem København som 

teatermetropol og resten af landet mislykkedes.

PERSPEKTIVER
• Det koster et teater op til 10.000 kr. ekstra om måneden at hyre ikke-lokale kunstnere pga.  

omkostninger til logi og transport.
• Det kan være svært at få en kontrakt på et teater langt fra København til at passe ind i et  

freelancearbejdsliv, og derfor vælger nogle skuespillere det fra. 
• Lokale skuespillere bidrager også til et levende lokalt kulturliv gennem andre aktiviteter end 

 teaterproduktion.



D
as U

nheim
liche, K

atapult
Foto: K

asper H
em

m
e



VILKÅRENE FOR DEN  
REGIONALE SCENEKUNST28

INTERVIEW MED PETER WESTPHAEL,
TALSMAND SCENET

INTERVIEW MED PETER 
WESTPHAEL, TALSMAND 
SCENET
Peter Westphael, teaterleder Randers Egnsteater, har været talsmand for 
SceNet gennem hele projektperioden og var også en af de oprindelige 
initiativ tagere til netværket og pilotprojektet. Han har især haft fokus på 
spørgsmålet om national bevågenhed og regionale scenekunstvilkår, og der-
for var det oplagt at give ham mulighed for at komme med sin fremstilling 
af, hvilke konkrete udfordringer, de regionale teatre står overfor. 

”Vores største problem er, at det går godt, og at vi ikke 

har nogen imod os.” Sådan opsummerer Peter Westphael 

sine erfaringer med at arbejde for bedre nationale kul-

turpolitiske rammer for den regionale scenekunst. Han 

forklarer, at der er en bred politisk opbakning til eksem-

pelvis egnsteatrene, men at det er svært at få kulturpoli-

tikkerne til at sætte handling bag ordene om vigtigheden 

af kultur i hele landet. ”Hvis nu 25 kommuner på en gang 

valgte at lukke deres egnsteater…” siger Peter Westphael 

polemisk. ”De har fået nok af den faldende refusionspro-

cent, så nu gider de ikke mere.” Det ville betyde, at der 

pludseligt ville mangle professionel scenekunstproduk-

tion i store dele af landet, og staten vil kunne fralægge 

sig ansvaret: ’Det er en kommunal beslutning.’

Tankeeksperimentet illustrerer en af Peter Westphaels 

centrale pointer: At der nationalt er alt for lidt ansvar for 

den regionale scenekunst. Han fortsætter: ”Hvis vi ser 

det fra statens side, så er København i princippet en re-

gion som alle andre. En stor region, javel, men en region. 

Det, der bare er ved at ske, er, at staten og København 

smelter sammen.” Ifølge Peter Westphael betyder det, 

at staten overtager en stor del af ansvaret for scenekun-

sten i København: ”Se bare på Det Ny Teater. Det kan 

ikke være pga. kunsten, at de er kommet på finansloven 

med 10 mio. kr. om året, for det ville være et brud på 

armslængdeprincippet.” Baggrunden var, at Københavns 

Teater tog en legitim beslutning om, at det ikke længere 

skulle være en del af deres opgave at yde huslejestøtte 

til et musicalteater. Den politiske reaktion bliver 

finanslovsstøtte til teatret. Ifølge Peter Westphael ville 

den ordentlige løsning have været at oprette en pulje til 

huslejestøtte til store musicalteatre. Selvom peng ene 

højst sandsynligt var gået til Det Ny Teater alligevel, så 

havde der været en mulighed for, at andre teatre – det 

kunne i princippet også være teatre i provinsen – kunne 

søge. ”Men det gør kulturpolitikerne ikke, de sætter navn 

på, og det fortæller en historie om bevågenhed. Om et 

teater solidt placeret i centrum af København, der oven 

i købet præsenterer store og spektakulære forestillinger. 

Et teater hvor rigtigt mange folketingsmedlemmer gen-

nem tiden har sat deres ben. Det Ny Teater kan komme 

igennem med deres ønsker alene af den simple grund, 

at politikerne kender til dem og let kan forstå deres pro-

blemer,” siger Peter Westphael.
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Han fortsætter: ”Men der er stort set ingen politikere, 

der kender et egnsteater. Jeg oplever jo, at når politikerne 

kommer på Randers EgnsTeater, bliver de overraskede. 

’Nå, der er tre sale’, ’og I spiller for 35.000 om året’. Ja, 

det står der i de papirer, jeg sendte inden mødet, men det 

er altså noget helt andet at være her og opleve det. Få et 

forhold til det. Og det gælder altså også i forvaltningen. 

Derfor er det også et kæmpe problem, at den embeds-

mand, der sidder i Kulturministeriet med egnsteater-

området, aldrig har sat sine ben på et egnsteater.” SceNet 

har faktisk af flere omgange inviteret embedsmændene 

og har endda lavet programmet for en tur rundt til tre 

forskellige egnsteatre. Imidlertid aflyste Kulturministeri-

et pga. manglende rejsepenge. ”Det er et problem, for når 

der mangler kendskab, så bliver systemet selvbekræft-

ende,” siger Peter Westphael. Selv Scenekunstudvalget, 

der har til opgave at igangsætte evalueringer af egns-

teatre, har problemer med at få deres rejsemidler til at slå 

til. Og som Peter Westphael påpeger, så er det paradok-

salt, for der står i loven, at de kan lukke egnsteatre, når 

”teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op 

til det generelle niveau for egnsteatrene.” (LBK nr. 526 af 

04/06/2011 § 15d, stk. 2). Hvis det skal være en realitet, 

så skal Scenekunstudvalget jo have muligheden for at 

følge alle egnsteatrene – også dem der ligger langt fra 

København.

At forholdene for teatrene i København er bedre end 

i resten af landet handler ifølge Peter Westphael ikke 

kun om politisk opmærksomhed eller om fordelingen 

af institutionsstøtten. Det handler også om alle de mere 

eller mindre skjulte mekanismer, der gør det lettere at 

være teater i hovedstaden. Peter Westphael fortsætter 

sin beretning: ”Teater Grob får en henvendelse fra en fri 

gruppe, der gerne vil producere en forestilling. Gruppen 

har selv fået midler fra Scenekunstudvalget, inklusiv 

100.000 til husleje. Hvis det passer ind i Teater Grobs 

repertoire, takker de ja, og får dermed en indirekte 

statsstøtte til at præsentere gæstespil. Når jeg så gerne vil 

præsentere samme forestilling som gæstespil i Randers, 

koster det mig 40.000 kr. at købe forestillingen”.

For Peter Westphael er der ingen tvivl om, at den 

regionale scenekunst har national betydning. Det har 

den, fordi metropoliseringen også handler om nogle 

generelle samfundsmæssige tendenser: ”Det har faktisk 
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over hovedet ikke noget med scenekunst at gøre, men 

scenekunsten er bare en del af det samfund, vi lever 

i.” Et af hans eksempler er skuespilskolerne. Der er 

ingen tvivl om, at det ville være billigere at slå de tre 

eksisterende sammen og placere det hele i København. 

Ud fra en ren økonomisk betragtning vil det altså være 

den bedste løsning. Men det betyder noget, kulturelt og 

socialt, at der også er kunstneriske uddannelser andre 

steder. Det betyder et engagement, og det skaber en for-

udsætning for scenekunstproduktion i hele landet. Det 

samme gælder publikum. Hvis ikke der er et udbud af 

scenekunst i hele landet, så kommer København i sidste 

ende også til at lide under det. Peter Westphael sammen-

ligner det med fodbold: ”Der er folk fra Randers, der er 

villige til at sidde tre timer i en bil for at se Randers FC 

spille i Parken. Tænk hvis det også gjaldt teatret. Tænk 

hvis folk faktisk rejste til København for at se en fore-

stilling på Det Kongelige Teater. Det gør de ikke i dag, de 

rejser for at se bygningen.” Sammenhængene mellem de 

forskellige dele af teaterlivet kunne ifølge Peter West-

phael sagtens tænkes bedre: ”Giv Det Kongelige Teater 

lov til at satse på at være i kunstnerisk særklasse. Lad 

dem præsentere Dustin Hoffmann i En sælgers død og 

giv den nyeste og mest avantgardistiske instruktør fra 

Berlin frie hænder. Forpligt dem samtidig til at sam-

arbejde med landsdels scenerne, så deres forestillinger 

hvert år blev præsenteret i hele landet. Udvælg hvert år 

de tre bedste børneteaterforestillinger produceret hvor 

som helst i landet og lad dem gæstespille i Skuespilhuset. 

Det ville give national opmærksomhed og skabe lokal 

stolthed.”

SceNet har gennem de seneste tre år arbejdet for at 

forbedre vilkårene for teatrene i regionen. Netværket 

har bidraget til, at den geografiske spredning af teatrene 

i regionen har fået en lidt mindre betydning. ”Jeg har 

nogle gange kaldt SceNet for et ’cafe latte-sted’. Tanken 

om, at teaterfolkene lige mødes og udveksler erfaringer 

og ideer har været noget af det, der er lykkedes rigtigt 

godt i netværket. Teatrene har fået øjnene op for, at de 

ikke kun er konkurrenter, men også kollegaer.” En stor 

del af Peter Westphaels opgaver som talsmand har været 

knyttet til det politiske arbejde. Han er gået aktivt ind 

i dialogen med såvel det politiske niveau som Kultur-

ministeriet og Kulturstyrelsen. I den dialog har det givet 

legitimitet at have 19 teatre i ryggen. Det har medvirket 

til en lydhørhed på det nationale niveau. ”Nu mangler vi 

bare at politikerne tør realisere visioner om scenekunst i 

hele landet,” slutter Peter Westphael. 

– Louise Ejgod Hansen
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Fastansat på Aalborg Teater

Bosiddende i Aalborg

Uddannet 2009 fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Det fede ved at arbejde i provisen er udfordringerne – de 

arbejdsopgaver, der hører med til at være medlem af 

et ensemble. Jeg har haft både store og små roller. Det 

betyder, at der er rigtig mange muligheder for at udvikle 

sig, og på Aalborg Teater bruger de ensemblet rigtig 

godt. Desuden laver vi lige så godt teater som så mange 

andre steder. Jeg har det ikke sådan, at jeg tænker: ”Åh, 

de laver altid bedre teater i København!” Det er ikke bare 

lirum-larum-teater vi laver heroppe, hvor man føler, 

man bliver dårligere af at gå på arbejde. Vi laver noget, 

der er mindst lige så godt som i København. 

Man må ikke tro, vi er gemt væk heroppe i det nordjyske. 

Det er muligt at tage småjobs i København, selvom man 

bor i Aalborg. Det er lidt mere besværligt, men det kan 

lade sig gøre. På Aalborg Teater er chefen meget åben 

for, at vi har nogle små tv-jobs, hvis det kan lade sig gøre 

i forhold til prøver og forestillinger. Vi har haft nogle 

skuespillere med i blandt andet Borgen, Forbrydelsen og 

Rita. Det er hårdt at filme om dagen og spille forestilling 

om aftenen, men det kan lade sig gøre. 

Jeg føler mig ikke usynlig som skuespiller i provisen. 

Men jeg synes, der er færre anmeldere, der kommer og 

ser os. Det er svært at få pressens interesse herovre. Man 

laver jo ikke teater for anmelderens skyld, men derfor 

er det rart at blive set alligevel. Og så kan man da godt 

mærke, at i forhold til skuespillerlegaterne bliver dem 

i København set mere, og det er min oplevelse, at mine 

jævnaldrende kolleger derovre får noget mere. 

Lige nu er jeg glad for at være på Aalborg Teater, og så 

længe jeg er det, så er det her, jeg skal være. Det attrak-

tive ved København for mig er, at mange af mine venner 

og folk, jeg gerne vil arbejde sammen med, bor der. Så 

det er egentlig ikke så meget fordi, det er København. 

Hvis alle dem jeg kender og gerne ville arbejde sammen 

med boede i Esbjerg, så var det nok der, jeg ville flytte 

hen. 

– Birgitte Alme
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Det er en generel oplevelse blandt teaterledere og pr-medarbejdere i SceNet, 
at de nationale medier ikke dækker scenekunstlivet uden for København 
i samme omfang som hovedstadens teaterliv. Der er her tale om et vilkår 
for den regionale scenekunst, det givet er svært at gøre ret meget ved, men 
ikke desto mindre har det været en problemstilling, der har optaget SceNets 
medlemsteatre meget. Også fordi den manglende medieinteresse er med til 
at usynliggøre kvaliteterne i den jyske scenekunst, og dermed placere tea-
trene i en perifer position i det danske scenekunstlandskab.

At teatrene prioriterer synlighed og national omtale højt, 

viser aktiviteten blandt netværkets teatre. Flere af net-

værkets teatre vælger at præsentere deres forestilling  er 

i København – og det til trods for, at fraværet af en åben 

scene kan gøre det til en kompliceret og dyr affære. 

Motivationen for at gøre det er ikke først og fremmest at 

præsentere den almindelige københavner for godt, jysk 

produceret teater. Det er en satsning på at få centrale ak-

tører som teaterkritikere, medlemmer af Scenekunstud-

valget og Reumertkomiteen til at se teatrets forestilling. 

Eksempelvis begrunder Annemarie Waagepetersen fra 

Teatret OM deres gæstespil i København på følgende 

måde:

Vi har i løbet af årene spillet flere af vores forestillinger 

i København, for at nå et andet publikum og for at opnå 

synlighed både publikums- og omtalemæssigt (anmeld-

elser). Det gjaldt også forestillingen I Maltagliati, som vi 

spillede i september 2012. Her sendte vi invitationer og 

informationer bredt ud og håbede – udover det alminde-

lige teaterpublikum – at anmeldere og Reumertkomiteens 

medlemmer havde lyst til at komme forbi. Vores udbytte 

var kun delvis, som vi håbede. Der kom repræsentanter 

fra Det Italienske Kulturinstitut og Scenekunstudvalget, 

og det var vi glade for. Der kom pænt med publikum i 

de 4 dage vi spillede og alle var meget begejstrede for 

forestillingen. Desværre kom der ingen anmeldere, og 

den eneste fra Reumertkomiteen meldte afbud. (E-mail-

interview, december 2012)

Oplevelsen blandt teatrene er, at jyske forestillinger 

overses. Det gælder dagbladskritikken, men det gælder 

også i forhold til Reumertpriserne, hvor langt størstedel-

en af jurymedlemmerne er bosat i København. Det 

betyder alt andet lige, at det er væsentligt lettere for den 

overvældende majoritet at se forestillinger i København. 

Oplevelsen af, at det koster synlighed og anerkendelse af 

især de mindre jyske teatres forestillinger var medvirk-

ende til, at det faktisk indgik i SceNets idekatalog at 

etablere en jysk teaterpris. Men er oplevelsen af at blive 

overset nu rigtigt? Eller er det bare fordi, at teatrene 

uden for København ikke præsenterer scenekunst af 

sammen kvalitet som de københavnske teatre? 

Set i forlængelse af den franske sociolog Pierre 

Bourdieus (1993) tanker om kunstverdenen, så handler 

det om mekanismerne for anerkendelse. Bourdieu 

beskriver kunstverdenen som et felt, hvor de forskellige 

aktører kæmper om at opnå kunstnerisk anerkendelse. 

I den proces foregår der naturligvis en række forskellige 

kampe, eksempelvis mellem det eksperimenterende og 

det etablerede eller mellem forskellige genrer. I disse 

kampe er der en række aktører, som spiller en helt 

afgørende rolle, nemlig de såkaldte gatekeepers – led-

vogtere, der har magten til at tildele andre anerkendelse 
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for deres kunstneriske præstationer. Såvel teaterkritikere 

som eksempelvis jurymedlemmer indtager rollen som 

disse ledvogtere, der altså er helt afgørende i forhold 

til at opnå en anerkendelse af det kunstneriske niveau. 

Andre ledvogtere kunne være det til enhver tid siddende 

Scenekunstudvalget, hvor det at opnå støtte herfra er en 

blåstempling. 

En meget stor del af disse ledvogtere er placeret i 

København, og derfor bliver det også vigtigt for teatrene 

at spille i København. For hvis forestillinger ikke ses, vur-

deres og anerkendes af de vigtigste ledvogtere, betyder 

det ikke alene en usynlighed, men også en manglende 

kunstnerisk anerkendelse. Og det er det, der i sidste 

ende kan skabe en fornemmelse af, at det er den kunst-

neriske kvalitet, der er for lav. For hvordan skelner man 

mellem en manglende Reumertnominering, fordi juryen 

ikke synes, forestillingen er god nok, og en manglende 

Reumertnominering, der skyldes, at for få jurymedlem-

mer har set forestillingen?

Det kan man ikke; og oplevelsen af at blive overset er 

bestemt til stede blandt SceNets medlemmer. Frem til 

2012 har scenekunstnere tilknyttet Team Teatret kun 

været nomineret 1 gang og modtaget en Talentpris, mens 

det lille københavnske Får302 har været nomineret 

3 gange og modtaget en pris.* Og så var Team Teatret 

endda det eneste af SceNets egnsteatre, der var blevet 

nomineret i andet end kategorien Årets børneteaterfore-

stilling. I 2013 skete der dog noget interessant: Team 

Teatret havde både en skuespiller og en instruktør 

nomineret, og Carte Blanche var sammen med Cantabile 

2 nomineret til juryens særpris. Måske et tegn på et øget 

fokus på provinsen. I hvert fald blev det bemærket ikke 

alene af teateranmelder Anne Middelboe (u.å.), der på 

Reumerts egen blog skrev, at ”til gengæld har provinstea-

trene brilleret i vildskab,” men også af kulturredaktøren 

på radio 24syv, der i hendes vurdering af Aarets Reumert 

bl.a. sagde: 

* Team Teatret: Rikke Bendsen nomineret som Årets Dramatiker, 2009,  
 Johanne Eggert modtog Årets Talentpris for sin scenografi på Team  
 Teatrets Koldere end her. Får302: Louise Beck nomineret som Årets  
 scenograf for bl.a. Hovedrengøring, Maj Rørbæk Damgaard for Café  
 Zennep, Årets Store, lille forestilling for Klumpfisken 2009, samt 
 Henrik Birch nomineret til Årets Mandlige hovedrolle i Klumpfisken,  
 2009.

og man har måske forsøgt at brede det ud og komme den 

gamle kritik om københavneri lidt til livs (Sarah Iben 

Almbjerg i radio 24syv morgen d. 6/5 2013)

Så måske er der et skifte på vej, hvilket er afgørende for 

den regionale scenekunst. For spørgsmålet om priser 

og anmeldelser handler om anerkendelse af teatrenes 

kunst neriske niveau og betydning i det nationale 

scenekunstfelt. 

PRESSEDÆKNING
Ligesom priser spiller også pressedækning og især 

anmeldelser en vigtig rolle i anerkendelsen af et teaters 

betydning i det samlede teaterfelt. Også selvom det 

naturligvis heller ikke er pressedækningen, der afgør, 

hvorvidt en teaterforestilling er god. Derfor er det også et 

problem for den regionale scenekunst, at den nationale 

presse orienterer sig mod det københavnske teaterliv. 

Et eksempel, der tydeliggør dette, var, at Odin Teatrets 

Det kroniske liv i Politiken blev omtalt som kun en af tre 

scenekunstbegivenheder i efteråret 2012. Omtalen lød: 

Det er i sig selv en nyhed, når Eugenio Barba barsler med 

en ny forestilling. Den italienske teatermand, som siden 

1966 har stået i spidsen for Odin Teatret i Holstebro, har 

opnået noget nær kultstatus i Danmark og udlandet med 

sin antropologiske og undersøgende tilgang til teaterar-

bejdet. (Husted 19/9 2012) 

Anledningen til omtalen – og en efterfølgende anmeld-

else – var, at Odin Teatret gæstespillede på Takkel-

loftet på Det Kongelige Teater. Det paradoksale var, at 

forestillingen allerede havde premiere i september 2011 

i Holstebro, men på det tidspunkt blev forestillingen 

overhovedet ikke omtalt i Politiken. 

Sådanne hændelser er med til at bekræfte teaterledernes 

oplevelse af, at den regionale scenekunst overses. For at 

få et bedre indblik i, hvordan problemstillingen ser ud 

fra et medieperspektiv, talte jeg d. 12/12 2012 med  

Monna Dithmer, teaterredaktør på Politiken, om 

dækningen af den regionale scenekunst. Det blev til en 

samtale om, hvad der gør en teaterforestilling interes-

sant, om mediebilledet generelt og om både at skulle 
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dække det, der er vigtigt for scenekunsten i Danmark og 

det, der opleves som relevant for avisens læsere. Og for 

at tage det sidste først, så bliver Politiken primært læst af 

københavnere. De aktuelle tal var ifølge Monna Dithmer, 

at ca. en tredjedel af de 363.000 læsere i hverdagene ikke 

kommer fra HT-området, heraf er 79.000 fra Jylland. Alt 

andet lige betyder det, at det københavnske teaterstof 

bliver prioriteret højere. Monna Dithmer talte i den 

forbindelse om, at der er to forskellige nyhedskriterier: 

Et nærhedskriterium, som betyder, at de københavnske 

teatre dækkes, fordi deres forestillinger henvender sig di-

rekte til flertallet af læserne, og et interessanthedskrite-

rium, som betyder, at forestillinger, der virker interes-

sante set i et scenekunstnerisk eller bredere kulturelt 

perspektiv, dækkes, uanset hvor de spiller. På den måde 

er vilkårene forskellige: Jyske forestillinger skal have det 

ekstra, der gør dem særligt bemærkelsesværdige. 

Det gælder også selvom, at Monna Dithmer er bevidst 

om, at Politiken er forpligtet til at dække scenekunsten 

uden for København, både af hensyn til læserne og af 

hensyn til det, man lidt flot kunne kalde den offentlige 

interesse i denne del af kulturlivet. Men denne forpligt-

else må i det daglige vejes op mod andre forpligtelser 

som at dække forskellige former for scenekunst og for-

skellige teatre. Monna Dithmer påpeger, at aviserne ge-

nerelt spiller en stadig mindre rolle i nyhedsformidling-

en; de er pressede økonomiske, og det er også en del af 

forklaringen på den manglende dækning. Hun er den 

eneste tilbageværende fastansatte teaterjournalist i Dan-

mark, og scenekunststoffet indgår i konkurrence med 

de øvrige kulturområder. Avisernes forringede økonomi 

spiller helt konkret ind på dækningen. Og her er det 

posi tivt, at flere teatre uden for København er blevet 

gode til at tilbyde koordinerede besøg, så flere forestill-

inger kan dækkes på samme rejse. Der er ikke råd til at 

tage alt for mange ture rundt i landet, og det beskedne 

rejsebudget skal ifølge Dithmer også indimellem bruges 

til at dække international scenekunst for på den måde at 

sikre et udsyn. Det betyder konkret, at der skal prior-

iteres mellem f.eks. en reportage fra Edinburgh- 

festivalen eller anmeldelse af to forestillinger på Aalborg 

Teater. 

Monna Dithmer bekræfter altså teatrenes oplevelse af, 

at de jyske teatre ikke får samme mediedækning som 

de københavnske. Samtidig opfordrer hun teatrene 

til selv at bidrage til en nedbrydning af dette geogra-

fisk baserede skel. Hun beskriver dansk teaterliv som 

opdelt i ”små lejre,” og tegner i det hele taget et billede 

af et teaterlandskab, hvor der eksisterer et tydeligt skel 

mellem det københavnske teaterliv og teaterlivet i resten 

af landet. Hun ser det som positivt, både at flere teatret 

fra provinsen præsenterer deres forestillinger i Køben-

havn, og at der indgås flere og flere samarbejder omkring 

eksempelvis co-produktioner. Disse tiltag giver både en 

øget synlighed og en større dynamik i dansk teaterliv. 

ÅBEN SCENE I KØBENHAVN
Et tiltag, der kunne stimulere dynamikken mellem 

scenekunsten i København og scenekunsten i resten af 

landet, er tilgængelige spillesteder i København, hvor 

det er let og billigt at præsentere teatrenes forestillinger. 

Det kan virke absurd, at teatre, der primært støttes 

kommunalt, skal bruges penge på at spille forestillinger 

i København, hvor udbuddet i forvejen er stort. Men det 

er vigtigt i forhold til at positionere sig som aktør i det 

danske teaterfelt. 

Derfor har provinsteatrenes behov for en gæstespils-

scene indgået i diskussion omkring en åben scene 

i København, der blev rejst bl.a. i forbindelse med 

Teaterudvalgets rapport Scenekunst i Danmark. Veje 

til udvikling (Teaterudvalget, 2010). Den efterfølgende 

politiske aftale forpligter kulturministeren på at indlede 

forhandlinger med de relevante parter ift. ”at finde en 

løsning på problemet med at skaffe scenekapacitet til 

projektteatre i hovedstadsområdet og forestillinger fra 

øvrige dele af landet.” (Kulturministeriet 21/6 2011).* 

Men det efterfølgende politiske forløb har vist, at de 

regionale teatres behov er gledet i baggrunden. Trods 

de klare politiske signaler om, at den åbne scene også 

skulle give teatre fra resten af landet mulighed for at 

præsentere forestillinger i København, endte udvalgs-

arbejdet med at koncentrere sig om behovet for at løse 

* Et aktuelt, alternativt bud på, hvordan teatre fra hele landet får  
 mulighed for at præsentere deres forestillinger, er den nyetablerede  
 festival CPH STAGE, hvor de københavnske scener bl.a. præsenterer  
 forestillinger fra resten af landet. 
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de frie gruppers problemer med en manglende scene. 

Det afspejlede sig i pressemeddelelsen fra Kulturministe-

riet omkring den politiske aftale, der lå til grund for 

lovændringen:

Partierne bag aftalen ønsker at markere, at der nu er 

behov for, at de relevante parter finder en løsning på 

manglen på åben-scenefaciliteter for projektteatrene i 

hovedstadsområdet. Kulturministeren vil derfor tage 

initiativ til drøftelser med Det Københavnske Teatersam-

arbejde, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Stat-

ens Kunstråds Scenekunstudvalg og Scenekunstnere Uden 

Scene om, hvordan der indenfor de eksisterende økonom-

iske rammer til Det Københavnske Teater samarbejde, 

de små storbyteatre i København og Frederiksberg og 

Statens Kunstråds støtte til projektteatre kan findes en 

løsning på problemet. (Kulturministeriet, 21/6 2011) 

Der er stadig ikke fundet en løsning på åben scene-prob-

lematikken, men det er bemærkelsesværdigt, hvordan 

fokus har været på de frie grupper og ikke på teatrene 

uden for hovedstaden. 

De frie gruppers situation er en anden end provinstea-

trenes, og én åben scene vil næppe løse begge problem-

er, hvilket Teatrenes Interesseorganisation også har 

fremhævet i deres bidrag til diskussionen:

Som TIOs ser det, er det ikke økonomisk bæredygtigt at 

bruge pengene til administration af et nyt hus til glæde 

for blot 8-10 produktioner årligt, noget der er meget 

langt fra at dække åben scene-behovet for SKU-støttede 

projekter og gæstespil fra provinsen. (Gitta Malling, 14/12 

2012)

At tro, at man kan løse såvel teatrene fra provinsens som 

projektteatrenes problemer med adgang til et spillested i 

København med én åben scene, er altså lige lovligt opti-

mistisk. Både fordi kapaciteten næppe vil være stor nok, 

men også fordi det i givet fald ville skulle være en scene, 

der kunne præsentere og promovere meget forskellige 

kunstneriske udtryk. 

Ikke desto mindre er det interessant at iagttage, hvordan 

der er sket et kulturpolitisk skred væk fra at sikre en 

bedre dynamik mellem teaterlivet i København og resten 

af landet. 

PERSPEKTIVER
• Scenekunsten i Jylland har sværere ved at få medieomtale.
• Det er værd enten at satse på co-produktioner med københavnske teatre eller gæstespil i  

København, hvis teatrene skal opnå større national synlighed.
• En sidegevinst ved det vil være en større dynamik i scenekunstlandskabet herhjemme.
• Avisernes vilkår for dækning af scenekunst har ændret sig med mediebilledet, og det vil heller 

ikke fremover være muligt at dække meget bredt.
• Der er et stort behov for bedre præsentationsmuligheder i København, og det er vigtigt at fast-

holde dette som et mål med oprettelsen af en åben scene i København.
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INTERVIEW MED  
TEATERDIREKTØR PER 
SMEDEGAARD, TEATRET 
SVALEGANGEN
Per Smedegaard har som direktør på Teatret Svalegangen bevidst arbejd-
et med at forbedre forholdene for scenekunsten i regionen, og har i den 
forbindelse haft fokus på at sikre lokale kunstneriske arbejdspladser. Det 
var udgangspunktet for en samtale omkring vilkårene for den regionale 
scenekunst mandag d. 7/1 2013.

Selvom samtalen primært drejer sig om kunstneriske 

arbejdspladser, kommer der til at gå en konstant kultur-

politisk tråd gennem vores samtale, hvilket fint afspejler 

Per Smedegaards store engagement i spørgsmålet om 

national bevågenhed. For Per Smedegaard er visionen 

for dansk scenekunst en meget mere ligelig fordeling 

mellem København og resten af landet, som især ville 

betyde en nedprioritering af Det Kongelige Teater til 

fordel for landsdelsscenerne samt egnsteatrene og de 

små storbyteatre. Han mener, at det både ville betyde 

væsentligt mere scenekunst for de samme midler, og at 

langt flere kunstnere ville have muligheden for at slå sig 

ned uden for København. 

Per Smedegaard efterlyser en større forståelse for 

vigtigheden af den regionale scenekunst. Og han mener 

ikke, at skævvridningen tages seriøst nok i et system, 

der er meget københavnerorienteret. Han bekræftes kun 

i den opfattelse, når det kulturpolitiske arbejde med at 

skabe en åben scene i København for bl.a. jyske teatre 

gang på gang løber ind i forhindringer. Samtidig med 

dette kan Scenekunstudvalget godt betinge deres støtte 

til Svalegangens turnéstøtte af, at de samarbejder med 

teatre, der modtager projektstøtte fra Scenekunstudvalg-

et. Hensigten er at sikre, at turneordningen også skal 

bidrage til at give disse små teatre mulighed for at opføre 

deres forestillinger. Men som Per Smedegaard konstater-

er, så er alle projektteatrene placeret i København: ”Man 

kan ikke løse åben scene-problematikken, men man kan 

godt tvinge et Aarhus-teater til at skyde penge i teater-

produktion i København.”

For Per Smedegaard er spørgsmålet om lokale, kunstner-

iske arbejdspladser også kulturpolitisk: ”Vi er et kom-

munalt subsidieret teater, og derfor er vi også forpligtet 

til at sikre og fastholde kunstneriske arbejdspladser i 

byen. Det ville være absurd, hvis de kunstneriske valg, vi 

træffer, er med til at gøre, at folk flytter til København.” 

I øvrigt bebrejder Per Smedegaard ikke de skuespillere, 

der vælger at flytte til København: ”For når støttestruk-

turerne er sådan, at 80 % af statsstøtten investeres i pro-

duktion i København, så er det sådan, det er. Grundlæg-

gende er der altså tale om, at arbejdskraften indretter 

sig efter støttestrukturerne, og dermed udbuddet af 

arbejdspladser.” Derfor er det ekstra vigtigt, at teatrene i 
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regionen er gode til at benytte de lokale skuespillere. Det 

kan give udfordringer, bl.a. fordi de lokale skuespillere 

typisk ikke er nær så højt profileret. Og forestillinger 

uden kendte ansigter kan være svære at sælge, især når 

man som Svalegangen også sender forestillinger på turné 

rundt i hele landet, hvor forestillingen typisk spiller en 

enkelt aften i hver by. 

Film og tv er afgørende for synligheden, og det ville klar 

forbedre muligheden for lokale skuespillere, hvis film- 

og tv-selskaberne blev bedre til også engang imellem at 

caste skuespillere bosiddende i provinsen. For som Per 

Smedegaard siger: ”Det kan ikke passe, at man skal have 

dækadresse i København for at komme til casting. Jeg 

kender mange, som har det. Casterne tror ikke, de gider 

tage turen til København, og derfor får de slet ikke bud-

det.” Kun en anelse sarkastisk peger Per Smedegaard på, 

at en brug af lidt flere forskellige skuespillere i eksempel-

vis dansk tv-dramatik ville være berigende og henviser 

til Sam Wollaston fra The Guardian. I sin anmeldelse af 

Borgen kom han med følgende kommentar: “OK, quite 

a small country. And one that only has about 11 actors.” 

(Sam Wollaston, 6/1 2013) 

Når det er vigtigt at have lokalt bosiddende skuespillere, 

så er det også fordi, det har en lang række afsmittende 

effekter. De vil typisk have elever og også sætte gang i 

andre projekter. På den måde er de lokale scenekunst-

nere en vigtig kulturel drivkraft. Svalegangen har haft 

gode erfaringer med bevidst at beslutte kun at bruge 

skuespillere bosat i Vestdanmark, som det var planen 

i teaterkoncerten Maestro (co-produceret med Team 

Teatret og Teater Nordkraft). Her skete der dog det, at to 

af de nyuddannede kræfter til trods for en kontrakt i det 

aarhusianske valgte at flytte til København inden prøve-

start. Det peger på, at teatercheferne i provinsen kun kan 

skabe gode arbejdsbetingelser for det lokale kunstner-

iske personale i fællesskab. Selvom Per Smedegaard og 

Svalegangen har sat kræfter ind på at forbedre arbejds-

vilkårene for de lokale scenekunstnere, så erkender 

han, at indsatsen først for alvor løftes, hvis også Aarhus 

Teater bidrager. Som han med frustration siger: ”Da 

Stefan Larsson havde sin anden sæson på Aarhus Teater, 

flyttede 12 af de skuespillere, jeg havde på min liste over 

interessante, lokale kræfter.” Som situationen har været, 

så er mange af de unge, nyuddannede skuespillere flyttet 

fra byen umiddelbart efter, at de har afsluttet uddan-

nelsen. Hvis Aarhus Teater som tidligere tilbød alle en 

forestilling i den første sæson som professionelle, kunne 

det måske åbne perspektiver i at blive freelancer med 

Aarhus som base. Og perspektiverne er der, for som Per 

Smedegaard fremhæver: ”Hvis du ser på, hvem der er 

flyttet, og hvem der er blevet, så har nogle af dem, der 

flyttede til København fået mindre at lave.” 

– Louise Ejgod Hansen
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INTERVIEW MED JANUS KIM ELSIG

INTERVIEW MED  
JANUS KIM ELSIG
Freelance

Har blandt andet været ansat på: Teatret Møllen, Teatret Svalegangen 

Bosiddende i København

Uddannet 2011 fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Jeg har været træt af, at der kun var én fra vores årgang 

på skuespillerskolen, som blev fastansat på Aarhus 

Teater. Der var intet til nogen af os andre. Selvfølgelig 

skal man være interessant for teaterchefen, og der skal 

være roller, der passer til en. Men man kunne godt gøre 

en aktiv indsats for at ’ville’ os – netop for at holde på 

skuespillerne i provinsen. Det ville være godt for os at 

få noget på cv’et og få en forestilling under huden. Det 

gør de på Odense Teater. Skuespillerne kommer ud med 

mere i bagagen, når de forlader skolen. Det kan jeg ærlig 

talt ikke forstå, de ikke gør i Aarhus. Særligt, hvis man 

er træt af, at det er svært at få folk til at blive i Aarhus. 

De må passe på dem, der er, og som de selv er med til at 

udklække. 

For mig virkede det naturligt at flytte til København, da 

jeg var færdig med uddannelsen. Men havde der været 

et fast job i provinsen, så var jeg blevet. Det er det, der 

er hele humlen: Der er ikke nok at lave i Aarhus til dem, 

der ikke er fastansatte. Jeg søgte job i Aarhus, Odense 

og Aalborg, inden jeg flyttede til København, men uden 

at der var bid. Og når der ikke er noget job, føler jeg 

ligesom, at min base er i København. Efterfølgende har 

jeg så primært fået jobs i Jylland – fordi hovedparten af 

mit netværk er jysk. Det er lidt paradoksalt. Når jeg bor i 

København, kan jeg stadig få jobs i Jylland. Men hvis jeg 

boede i Jylland, så ville jeg ikke få nogle jobs i Køben-

havn. For i København er der masser af skuespillere lige 

om hjørnet. 

Så er det bare nemmere at være arbejdsløs skuespiller 

i København end i provinsen, fordi der er flere spon-

tane jobs. Det er i København, at hele branchens hjerte 

er. Det er her alle castings til reklamer og film foregår. 

Der er mange flere teatre og produktioner. Jeg er ved at 

oparbejde et københavnsk netværk. Jeg går til premierer, 

snakker med folk og prøver at skabe noget selv. Men det 

går langsomt, og jeg ved faktisk ikke, om det altid er, det 

rigtig jeg gør. Men min erfaring er, at hvis man er god og 

opfører sig ordentligt, og er én, der er rar at arbejde sam-

men med, så rygtes det. Større er branchen jo heller ikke. 

– Birgitte Alme
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Vilkårene for den regionale scenekunst bestemmes i høj grad af de stats-
lige og kommunale rammer for støtte til scenekunst og hvordan de spiller 
sammen. Dette samspil handler både om de konkrete støtteordninger, men 
også om, hvilke målsætninger der opereres med i den statslige kulturpolitik. 
Her er spørgsmålet om en prioritering af decentralisering i forhold til an-
dre kulturpolitiske målsætninger central. Det er afgørende, hvordan denne 
målsætning indgår i samspil med andre målsætninger som eksempelvis 
kunstnerisk kvalitet, der i de senere år typisk har været præget af en fyr-
tårnstænkning. Hermed har man i den kulturpolitiske debat bidraget til en 
metropolbaseret tankegang, hvor statens forpligtelse på et helt Kulturdan-
mark er gledet i baggrunden. De kunstneriske kræfter samler sig – primært 
i København, men også i Aarhus, der i SceNets eget perspektiv kan ses som 
en metropol med, hvad det i øvrigt giver af kunstneriske, kulturpolitiske og 
publikumsmæssige vilkår for scenekunsten.

Spørgsmålet om den regionale scenekunst kan i et na-

tionalt, kulturpolitisk perspektiv betragtes som et spørg-

smål om decentralisering. Man kan skelne mellem tre 

forskellige former for decentralisering: kulturel, politisk 

og økonomisk (Kawashima 2002). Kulturel decentral-

isering handler om at sikre et udbud af kultur bredt 

ud over hele landet. Politisk decentralisering hand ler 

om ansvarsfordelingen mellem staten, regionerne og 

kommunerne – hvem har ansvaret for hvilke opgaver? 

Og endeligt handler den økonomiske decentralisering 

om, hvem der betaler. Umiddelbart hænger den politiske 

og den økonomiske decentralisering tæt sammen: Det 

vil ofte være dem, der har ansvaret for at løse en opgave, 

der også betaler for den, men relationen er ikke altid så 

ligefrem. I forhold til scenekunstområdet er forholdet 

mellem den kulturelle, politiske og økonomiske decen-

tralisering interessant, fordi den siger noget om, hvordan 

man har fordelt ansvaret for scenekunst i hele landet 

mellem det lokale og det nationale niveau. 

Tager vi udgangspunkt i SceNets medlemsteatre, så er de 

støttet gennem forskellige ordninger: Aarhus Teater og 

Den Jyske Opera er støtte som ”Teatre og andre institu-

tioner på scenekunstområdet med særlige opgaver” (LBK 

nr. 526 af 04/06/2012 Kapitel 3), hvilket vil sige, at de 

modtager deres driftstilskud fra staten, og betragtes som 

et nationalt ansvar. Og faktisk er begge teatre forpligtet 

til at bidrage til den kulturelle decentralisering: Aarhus 

Teater ved som landsdelsscene at udbyde ”teater i den 
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landsdel, hvor de[n] er beliggende” (§ 5). Den Jyske Opera 

ved at udbyde ”turnerende teater i hele landet” (§5). Dis-

se institutioner er del af en teaterpolitik, der siden den 

første teaterlov i 1963 har haft kulturel decentralisering 

som et af sine centrale mål. 

Egnsteatrene har til formål at sikre produktion af 

professionel scenekunst uden for de fire største byer, og 

bidrager således også til den kulturelle decentralisering. 

Men egnsteaterordningen er også politisk decentral-

iseret, fordi det er den enkelte kommune, der beslutter 

at støtte et egnsteater, og – inden for lovgivningens ram-

mer – hvilken type egnsteater, det skal være. Samtidig 

med den politiske decentralisering har staten fastholdt 

en delvis økonomisk centralisering, idet staten refund-

erer en del af de kommunale udgifter. At refusionspro-

centen falder, kan ses som en tendens til en økonomisk 

decentralisering af egnsteaterområdet, og dermed også 

som et signal om, at ansvaret for egnsteatrene i højere 

grad overlades til kommunerne. Den politiske decentral-

isering af egnsteatrene har haft to hovedkonsekvenser: 

Den ene er, at egnsteatrene ikke er spredt jævnt ud over 

hele landet, og den anden er, at egnsteatrene alt i alt 

er kendetegnet ved stor kunstnerisk og organisatorisk 

mangfoldighed (Se Hansen 2009).

Ud over disse institutionstyper består SceNet også af 

en række teatre, der ikke er forpligtet på en decentral-

iseringsmålsætning. De små storbyteatres opgave er 

eksplicit at agere i et lokalområde, hvor der også er andre 

teaterinstitutioner, og således indgå i det, der kunne 

kaldes en teatermetropol, hvor de skal ”bidrage til at 

sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.” 

(LBK nr. 526 af 04/06/2012 § 16 a stk. 2). Heller ikke tea-

trene støttet af Scenekunstudvalget modtager støtte med 

det formål at bidrage til den geografiske fordeling – her 

er det primære vurderingskriterium kunstnerisk kvalitet.  
*Af SceNets medlemsteatre modtager Teater Refleksion 

og Granhøj Dans driftsstøtte fra Scenekunstudvalget. 

Begge disse to teatre modtager samtidig – og uafhængigt 

heraf – støtte fra Aarhus Kommune. Det betyder, at også 

disse teatre indgår i et kulturpolitisk samspil mellem det 

statslige og det kommunale niveau og mellem nationale 

og lokale interesser. Det samme gælder Teater Katapult, 

der modtager driftsstøtte fra Aarhus Kommune, men 

er afhængig af støtte fra Scenekunstudvalget ift. deres 

egenproduktioner.

    

* Det til trods for, at lovgrundlaget siger, at ”den geografiske spredning 
af aktiviteterne skal søges fremmet.” (LBK nr. 526 af 04/06/2012).

    Kulturel    Politisk   Økonomisk

    decentralisering  decentralisering  decentralisering

Teatre med særlige opgaver  Ja   Nej   Nej

Egnsteatrene   Ja   Ja**    Delvis

De små storbyteatre  Nej   Ja***   Delvis

Teatre støttet af Scenekunstudvalget Nej   Nej   Nej

Kommunalt støttede teatre  Nej   Ja   Ja

** Inden for en lovgivningsmæssig ramme
*** Inden for en lovgivningsmæssig ramme
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REGIONAL ELLER NATIONAL BETYDNING
Forholdet mellem national og regional betydning er især 

blevet aktuelt efter strukturreformen, der betød, at stat-

en overtog det fulde ansvar for langt flere institutioner 

end tidligere. Det betød, at de driftsstøttede teatre nu 

kan deles op i to kategorier: De statsstøttede og de, der 

er støttet af kommunerne og staten i fællesskab*. Til den 

første kategori hører landsdelsscenerne, de store køben-

havnske scener m.m., mens egnsteatrene og de små 

storbyteatre hører til i den sidste kategori. Opdelingen, 

der ikke i sig selv afspejler en kvalitativ forskel, kommer 

nogle gange i den politiske diskurs til at afspejle en for-

skel på teatre af national betydning og teatre af regional 

betydning. Mest markant blev denne forskel formuleret 

af Strukturkommissionen: Tro mod sit politiske opdrag 

om at skabe en mere gennemsigtig opgavefordeling mel-

lem de offentlige administrative niveauer, foreslog den at 

skelne konsekvent mellem opgaver af national og lokal 

betydning**. Med dette meget klare skel var der langt op 

til at overlade egnsteatrene til kommunerne, hvilket der 

dog ikke var politisk opbakning til. I bemærkningerne til 

det lovforslag, der skulle tilpasse teaterloven til struktur-

reformen, hed det således:

Kommunerne skal fremover have ansvar for økonomisk 

at støtte de områder og institutioner, der har udpræget 

lokal karakter, og som findes i stort set alle kommuner.

Kommunerne skal som hovedregel have hovedtilskuds-

ansvaret for de områder og institutioner, der i øvrigt har 

en naturlig lokal forankring, og som ikke har en særlig 

national opgave eller funktion.

Staten skal fremover som hovedregel have ansvar for 

økonomisk at støtte de områder og institutioner, der har 

en særlig national opgave eller funktion. (L 50 (som frem-

sat): Forslag til lov om ændring af teaterloven (Udmønt-

* Hertil kommer et lille og varierende antal teatre, der modtager et-  
 eller flerårig driftsstøtte fra Statens Kunstråds Scenekunst¬udvalg.
** ”Hovedprincippet for opgavefordelingen mellem stat, amt og  
 kommune er, at staten har ansvaret for det, der også har national  
 betydning både af kulturhistoriske årsager og af udviklingsmæs- 
 sige årsager, mens kommunerne og amterne tager sig af de kultur- 
 elle opgaver, som vedrører det lokale kulturudbud, og som der er  
 lokalt engagement i. Området er dog også præget af en række  
 statslige refusions- og tilskudsordninger.” 
 (Strukturkommissionen januar 2004, s. 507)

ning af kommunalreformen for så vidt angår teaterom-

rådet) Fremsat d. 24. februar 2005 af kulturministeren 

(Brian Mikkelsen))

Egnsteatrene blev i den forbindelse placeret i kategori 

2, også selvom de politiske forhandlinger endte med, at 

staten fastholdt sin medfinansiering – der efter endnu 

en lovrevision i 2007 blev rammestyret. Hermed blev det 

også i lovgivningssammenhæng fastslået, at egnstea-

trene ikke havde ”en særlig national opgave eller funk-

tion.” Denne måde at skelne mellem det nationale og det 

regionale blev i debatten bl.a. kritiseret af daværende 

professor i Dramaturgi, Jørn Langsted, der i en analyse 

skrev:

De [egnsteatrene] arbejder langt mere både nationalt 

og internationalt end de institutioner, der siges at have 

national betydning. Og nogle af dem præsterer faktisk 

også mere fremragende kunst end den, man ser på Brian 

Mikkelsens fyrtårne og flagskibe. […] Modsætningen mel-

lem national og lokal betydning har ikke noget tilsvar i 

den nuværende kunstneriske virkelighed. (Langsted 2012)

Trods indvendingerne og det fortsatte statslige engage-

ment i egnsteatrene, er skellet mellem det, der har 

national betydning, og det, der bare har regional betyd-

ning, blevet til en tankefigur, der ofte dukker op i de 

teaterpolitiske diskussioner. Det skete bl.a. i Kulturmin-

isteriets teaterudvalgs rapport, der reproducerer skellet 

med følgende formulering:

For at skabe større enkelthed i støttestrukturen er det 

Teaterudvalgets forslag, at der skal være to driftsstøtte-

ordninger for institutionsteatre. I driftsstøtteordningen 

for teatrene af national interesse skal indgå lands-

delsscenerne, herunder Københavns Teater og de store 

turnerende teatre […] Driftsstøtteordningen for teatre af 

regional/lokal interesse skal omfatte de nuværende små 

storbyteatre og egnsteatre. (Teaterudvalget 2010, s. 34)

Denne formulering indgår vel at mærke i en rapport, der 

i øvrigt generelt fremhævede de mindre teatre for deres 

kunstneriske kvaliteter og deres bidrag til udviklingen af 
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dansk scenekunst. Og som rummede flere ændringsfors-

lag, der skulle bidrage til en bedre geografisk fordeling 

af scenekunsten. Det gjaldt f.eks. det – viste det sig – 

kontroversielle forslag, at folketeatret.dks turneafdeling 

skulle flyttes fra København til Aarhus (Teaterudvalget 

2010, s. 44) (se s. 25).

TEATERPOLITISK HIERARKI
Problemet med skellet mellem teatre af national og 

regional interesse er, at det er en hierarkisk tankefigur. 

Og den danske teaterstruktur tænkes ofte som netop et 

hierarki med Det Kongelige Teater i toppen, herunder de 

store institutioner, så kommer egnsteatrene og de små 

storbyteatre og i bunden teatrene støttet af Scenekunst-

udvalget. Hierarkiet afspejler bevillingsniveauet til den 

enkelte institution. I Kulturministeriets teaterrapport fra 

2010 beskrives hierarkiet på følgende måde:

Der er tale om en hierarkisk støttestruktur, der har form 

som en omvendt pyramide, hvor langt størstedelen går 

til nogle ganske få institutionsteatre med Det Kongelige 

Teater som den absolutte sværvægter. I hierarkiets 

top befinder sig de teatre, der modtager statsstøtte via 

finansloven. I bunden de teatre, der modtager årlige 

tildelinger fra Scenekunstudvalget. Midtimellem befinder 

sig egnsteatre og små storbyteatre, der modtager støtte 

fra både kommune og stat. (Teaterudvalget 2010, s. 14)

Problemet er, at den hierarkiske tankefigur påvirker 

forståelse af institutionernes vigtighed og kunstneriske 

kvalitet, hvilket hverken er tilsigtet eller hensigtsmæs-

sigt. I forhold til den regionale scenekunst udgør 

hierarkiet helt konkret en udfordring, fordi det betyder, 

at der lettere skabes tvivl om den nationale, politiske 

opbakning til de små, lokale teatre. 

Det er for så vidt ikke fordi, kulturpolitikkerne ikke 

retorisk udtrykker stor støtte til de små teatre, især dem 

uden for de store byer. Noget af det første, kulturminist-

er Marianne Jelved meldte ud, var vigtigheden af kunst 

og kultur i hele landet:

Der er nemlig brug for at tilføre kulturlivet i udkants-

danmark ressourcer, mener Marianne Jelved. For med en 

stærk kultur kan det blive mere attraktivt at blive boende 

og flytte til udkantsområder som eksempelvis de mindre 

byer i Nordjylland. (Kristensen 9/1 2013)

Men den politiske handling i form af en økonomisk 

prioritering og engagement i at skabe bedre lovgivnings-

mæssige rammer er knap så stor. 

En måde at forstå kampen om ressourcer og anerkend-

else på, er ved at tage udgangspunkt i professor Henrik 

Kaare Nielsens model for demokratisk politik. Modellen 

rummer to forskellige niveauer: Et konfliktniveau og 

et konsensusniveau (Nielsen 1993, s. 122ff.). De daglige 

politiske diskussioner – såvel i offentligheden som i 

folketinget – foregår på konfliktniveauet. Det er her, 

aktørerne er uenige om nedlæggelsen af billettilskuds-

ordningen eller en øget bevilling til Det Kongelige Teater. 

Resultatet af de forskellige konflikter afhænger af styrke-

forholdene mellem de forskellige aktører: Jo mere magt, 

jo mere får man det, som man vil have det. I Folketinget 

afspejles det i mandatfordelingen: Man skal minimum 

have 90 mandater bag sig for at få noget gennemført. 

Uden for Folketinget afhænger ens styrke af mange 

forskellige ting: Det kunne være kontakten til medlem-

merne af kulturudvalget, adgang til pressen, hvor mange 

kendte skuespillere, man kan få til at bakke op om sin 

sag osv. Under konfliktniveauet findes der et mere stabilt 

konsensusniveau, der ikke bare ændrer sig, fordi der 

eksempelvis kommer et nyt folketingsflertal. Konsen-

susniveauet er det, vi på et bestemt historisk tidspunkt 

i et bestemt samfund tager som udgangspunkt for de 

politiske kampe. Det er de værdier og politiske målsæt-

ninger, vi end ikke stiller spørgsmålstegn ved, fordi der 

er bred opbakning til dem. I et teaterpolitisk perspektiv 

er der f.eks. konsensus om, at scenekunsten skal have of-

fentlig støtte (sådan har det ikke altid været). Der er også 

bred enighed om, at Det Kongelige Teater skal støttes, 

her handler konflikterne typisk om beløbets størrelse, og 

hvilke politiske krav, man skal stille til institutionen. 

Andre områder af teaterpolitikken er mindre konsensus-

præget. De senere års diskussion om egnsteaterordning-

en har vist, at her er de forskellige interessenter mindre 

enige. Det kom konkret til udtryk, da rammestyringen 

af egnsteaterordningen blev gennemført med et flertal 
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bestående af V, K og O. En central konfliktlinje ift. egns-

teatrene går mellem staten, der med rammestyringen 

har fået en ønsket budgetsikkerhed, og kommunerne, 

der har overtaget budgetusikkerheden og i disse år 

oplever en udhuling af den statslige støtte til det enkelte 

egns teater. Det var denne konflikt, der kom til udtryk 

gennem kommunernes opbakning til SceNet og TIOs 

initiativ til et åbent brev til daværende kulturminister 

Uffe Elbæk og Folketingets kulturudvalg om at ændre 

på egnsteaterordningen. I alt 30 kommunalpolitikere 

og kulturchefer fra 15 forskellige kommuner stod som 

underskrivere af brevet. Hovedargumentationen i brevet 

var følgende:

Rammestyringen blev indført for at give staten budget-

sikkerhed, idet der kunne fastsættes et bestemt beløb 

på finansloven. Men budgetsikkerheden gælder udeluk-

kende staten. Oprettelsen af hvert nye egnsteater påfører 

nemlig alle de øvrige kommuner, der har et egnsteater, 

en betydelig ekstraudgift. Succeshistorien om egnstea-

trene er altså endt med kollektiv afstraffelse for alle de 

involverede kommunale parter. (Teatrenes Interesse-

organisation 30/8 2012)

Anmodningen handlede ikke om flere midler, men om 

at løse usikkerheden omkring refusions¬procenten. 

Det betyder også, at en eventuel ny model under alle 

omstændigheder vil betyde, at nogle interessenter ikke 

får samme adgang til de nuværende midler, som de har i 

øjeblikket. Det kunne være kommuner uden egnsteatre, 

der ønsker at oprette et, og som i dag har mulighed for 

at få del i nogle statsmidler, som de ikke har adgang til 

i dag. Det kunne også være kommuner med egnsteatre, 

der vil miste deres støtte, hvis der sker en opstramning 

af definitionen af, hvad et egnsteater er. Set i forhold til 

modellen kan man sige, at egnsteaterområdet er præget 

af mange forskellige interessenter, og at deres styrkefor-

hold endnu er uafklaret – og dermed er det heller ikke 

til at sige, hvor spørgsmålet om en eventuel ændring af 

egnsteaterordningen ender.

TEATERPOLITISK KONSENSUS
I en situation, hvor egnsteaterområdet tegner sig som 

et kulturpolitisk kampfelt, er det en udfordring, at 

kulturpolitikken i den grad er konsensuspræget. Der er i 

de senere år stort set kun sker teaterpolitiske ændringer, 

hvis der er et bredt flertal i Folketinget bag sig. Det kan 

på den ene side ses positivt som netop en konsensuel 

opbakning til scenekunsten, men det kan på den anden 

side også ses som en uvilje imod at involvere sig politisk 

i de konflikter, der præger teaterpolitikken på kompro-

misniveauet: Der, hvor der er for mange interessenter 

med modstridende interesser, søger kulturpolitikerne at 

vige udenom. Man ønsker simpelthen ikke den ballade, 

der kan følge med en involvering i magtkampe internt 

i scenekunstmiljøet. Et eksempel var, da daværende 

kulturminister Per Stig Møller åbnede konferencen om 

rapporten Scenekunst i Danmark. Veje til udvikling. 

Af hans tale fremgik det tydeligt, at det ikke var hans 

ønske at ændre teaterloven. Ønsket skulle komme fra 

scenekunstmiljøet, og de skulle helst være enige:

KONFLIKT-/KONSENSUSMODEL

A: (kamp mellem interesser            styrkeforhold)            kompromis

B: erfaringsdannelse            konsensual etisk ramme / politisk kultur
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»I skal ikke gøre det for min skyld eller for reformens 

skyld. I skal gøre det, fordi publikum kan få et bedre 

teater, og fordi I synes, I kan få et bedre teater. Jeg har 

ingen ambition om at tvinge en teaterreform igennem,« 

sagde kulturminister Per Stig Møller (K), der i går havde 

inviteret repræsentanter for dansk teater til konference 

om Teaterudvalgets rapport »Scenekunst i Danmark – 

veje til udvikling«. Ministeren understregede samtidig, at 

hvis ønsket er en teaterreform inden for en overskuelig 

fremtid, så nytter det ikke at »fedtspille« og afvente et 

udspil fra ham: »Det er ikke god taktik at sidde og vente 

til næste gang. Det er nu, chancen er der,« sagde han 

og understregede samtidig, at man ikke skulle forvente 

konkrete teaterpolitiske udmeldinger fra ham her og nu: 

»Jeg har ikke villet lægge mig fat på nogen kurs endnu. 

Jeg er stadig til at påvirke af gode, fordomsfri argument-

er. Men de skal være gode, og de skal være fordomsfrie,« 

sagde han. (Olsen og Munk Petersen (8/6 2010))

Debatten, der fulgte, viste med al tydelighed, at de 

forskellige aktører i scenekunstmiljøet var uenige om 

afgørende punkter, især når det kom til nye initiativer og 

finansieringen heraf. Det betød i realiteten, at der stort 

set ikke blev gennemført noget nyt i den efterfølgende 

politiske aftale. Aftalen blev meget sigende af Per Stig 

Møller karakteriseret på følgende måde:

Jeg er glad for, at vi nu kan lukke lang tids debat om 

dansk teater. På baggrund af Teaterudvalgets rapport og 

fire yderligere undersøgelser har vi haft alle bolde oppe 

at vende. Dette serviceeftersyn af teaterstøtten er mundet 

ud i, at vi kan konstatere, at vores teaterstøttesystem 

grundlæggende er sundt og velfungerende. Vi er derfor 

enige om, at der kun er behov for enkelte justeringer – 

primært hvad angår Københavns Teater. (Per Stig Møller, 

citeret fra Kulturministeriet (21/6 2011))

Den efterfølgende lovrevision blev vedtaget med fuld 

opbakning i Folketinget, og dermed blev den politiske 

konsensus om dansk teaterpolitik cementeret. Dette kan 

ses som et signal fra politikerne om, at deres ønske om 

at deltage i en teaterpolitisk debat på konfliktniveauet 

reelt er meget lille. For den regionale scenekunst kan 

den konsensusbaserede scenekunstpolitik betragtes 

som et problem, fordi den nationale politiske vilje til 

at prioritere dette område i mindre grad befinder sig 

på konsensusniveauet, men indgår i de kulturpolitiske 

konflikter på kompromisniveauet. 

METROPOLISERING
Den regionale scenekunsts perifere position i forhold 

til København som nationalt teatercentrum udgør en 

særlig udfordring såvel kulturpolitisk som kunstnerisk. 

I diskussionen af centrum og periferi er det imidlertid 

vigtigt at holde sig for øje, at centrum og periferi ikke er 

absolutte størrelser. Også København kan set fra Berlin 

eller New York opleves som periferi, og også i SceNets 

eget geografiske område er der et klart centrum, nemlig 

Aarhus. Når vilkårene for scenekunstlivet i Aarhus er 

anderledes end i resten af regionen, er det værd at sætte 

et særligt fokus herpå. Her er det ikke på samme måde 

relevant at fokusere på en kulturpolitisk decentralise-

ringsmålsætning. Men Aarhus er ikke København, og 

dynamikken her er en anden. Det er bl.a. blevet tydeligt 

ift. arbejdsudbud, hvor selv Aarhus af mange opleves 

som for lille til en freelance skuespillertilværelse (se s. 

24). Det peger også på, at selvom Aarhus rummer såvel 

store som små institutioner, scenekunstneriske uddann-

elser og et vækstlag, er dens status som teatermetropol 

ikke selvskrevet. 

Hvis man skal komme det lidt nærmere, hvad det vil 

sige at være en teatermetropol, så kunne man sige, at 

det kræver et mangfoldigt scenekunstliv med en stor 

variation i såvel institutionstyper som kunstneriske 

profiler. Som sådan er det rimeligt at betragte Aarhus 

som en teatermetropol, der også set i forhold til såvel 

Aalborg som Odense. Det giver nogle muligheder at være 

teatermetropol, men der følger også udfordringer med. 

Det har især været tydeligt i København, hvor opdeling-

en i forskellige institutionstyper og finansieringsmod-

eller har medført store problemer ift. at arbejde for et 

sammenhængende scenekunstliv*. Her er det relevant at 

spørge til, hvordan det ser ud i Aarhus. Teatrene her er 

* Jeg tænker eksempelvis på diskussionerne omkring det nuværende  
 Det Københavnske Teatersamarbejde, der bl.a. med ophævelsen af  
 den fælles abonnementsordning er blevet beskyldt for at se mere på  
 egne interesser end på den scenekunstneriske helhed i hovedstadsom- 
 rådet. I mellemtiden ser denne problematik ud til at være løst.
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naturligvis også konkurrenter, og der eksisterer institu-

tionelle barrierer mellem især de statsstøttede teatre, der 

ikke er forpligtede på en lokal, kulturpolitisk kontekst, 

og de små storbyteatre m.fl. som er det. I forhold til 

det har det været et nyt udgangspunkt for scenerne i 

Aarhus, at de alle har haft SceNet som mødested. Her 

har der været et netværk, der har haft samarbejde som 

udgangspunkt. Også ILT-festivalen, som både Aarhus 

Teater, Teatret Svalegangen og Gruppe 38 er arrangører 

af – i samarbejde med flere af byens andre teatre – har 

været et eksempel på et tværinstitutionelt samarbejde. 

Her samles ressourcerne på en måde, hvor teatrene 

og teaterpublikummet nyder godt af, at byen har flere 

forskellige teatre, der råder over forskellige ressourcer. 

Netop dette må være kernen i, hvad en metropol kan: 

Danne rammerne omkring flere forskellige kreative re-

ssourcer og deres fælles udvikling af scenekunsten. De to 

kulturforskere Erik Hitters og Greg Richards peger med 

deres begreb om kreative klynger på nogle af fordelene 

ved en koncentration af kreative aktører, som er:

 

1. Tilstedeværelsen af kvasi-immobil menneskelig 

kapital

2. Tilstedeværelsen af uformelle kontakter mellem 

lokale aktører der skaber en bestemt ‘atmosfære’.

3. Synergieffekter, der stammer fra en fælles oplevelse 

af det lokale, der skaber fælles repræsentationer 

og forestillinger. (Hitters and Richards 2002, s. 

234-247)

For at få fuldt udbytte af en klyngeorganisering er det 

afgørende, hvordan de forskellige teatre forholder sig 

til hinanden: Er det som konkurrenter eller som sam-

arbejdspartnere? 

ET ALTERNATIV
Spørgsmålet om hvordan teatrene indgår i relationer til 

hinanden peger direkte ind i den overordnede debat om, 

hvordan vi strukturerer det danske scenekunstliv; for 

måske er det på tide at tænke i nye organiseringsprincip-

per. En af de store udfordringer er den hierarkiske måde 

at tænke den danske scenekunststruktur på, bl.a. fordi 

den rammer de regionale teatre hårdt. Centrum, national 

betydning og kunstnerisk kvalitet hænger sammen, så 

længe teaterstrukturen forstås hierarkisk. 

Men måske er tiden inde til en ny forståelse af teaterlivet 

i Danmark. Allerede i 1993 fremsatte det daværende 

egnsteaterudvalg en tankegang, der kan ses som et alter-

nativ, nemlig tanken om det multicentrerede teaterliv. 

Udvalget fremstillede det således:

 

Begrebet et multicentreret teaterliv dækker nok bedre, 

hvad udvalget forstår ved den ønskelige udvikling af 

land ets teaterliv. I dette begreb ligger der en erkendelse 

af, at det overalt drejer sig om at etablere kærnesteder, 

dynamiske teatersteder, der får betydning i større eller 

mindre ringe. […] Kærneelementet i det multicentrerede 

teaterliv er det producerende teater, som kan være stort 

eller lille, som kan løse vidt forskellige opgaver. Teatrene 

skal ikke være ens. Pointen er derimod, at teatrene i 

et multicentreret teaterliv skal være ligeværdige. Det 

skal ikke være finere eller mere støtteværdigt at spille 

et internationalt repertoire for et voksenpublikum af 

kendere i en storby, end det er at spille medspilsteater for 

børnehavebørn i en lille jysk kommune. (Kulturministeri-

et marts 1993, s. 52f.)

Tankegangen er radikalt anderledes end den, som den 

nuværende teaterstruktur er baseret på. Som sådan er 

den let at afvise som utopisk, forældet eller for relativis-

tisk. Ikke desto mindre peger den på nogle af mulighed-

erne i et opgør med hierarkitænkningen i dansk teater. 

Ifølge organisationsteoretiker Walter Powell har der 

grundlæggende været to forskellige principper for organ-

isering, nemlig markedet eller hierarkiet. En markedsor-

ganisering er baseret på princippet om, at udveksling af 

varer sker ud fra en prissættelse, dvs. at værdien umid-

delbart kan fastsættes vha. en pris. På markedet agerer 

de forskellige aktører som konkurrenter: Det drejer sig 

om at kunne tilbyde den bedste vare til den billigste pris. 

Ifølge Powell kommer en markedsorganisering dog til 

kort i forhold til meget komplekse transaktioner, hvis 

resultat på forhånd er svært at forudsige. Her erstattes 

markedet af hierarkiske organiseringsprincipper, hvor 

interne videnstunge afdelinger hyres til at løse opgaver 

bestilt og koordineret centralt i organisationen. Det, 
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der kendetegner markedet er, at det har en høj grad af 

fleksibilitet, at aktørerne står i et konkurrenceforhold 

til hinanden og at de agerer uafhængigt af hinanden. 

I modsætning hertil er hierarkiet kendetegnet ved en 

lav grad af fleksibilitet, af at aktørerne er afhængige af 

hinanden og af en formel og bureaukratisk styringsform 

(Powell 1990, s. 300). Teatrene i Danmark er præget af 

begge disse relationsformer: På den ene side er teatrene 

konkurrenter, de arbejder hver især på at lave de bedste 

forestillinger og tiltrække flest tilskuere. Det er den form 

for organisering, der også understøttes teaterpolitisk i 

billettilskudsordningen, der grundlæggende er baseret 

på salgstal og dermed markedsandele. På den anden 

side indgår de enkelte teaterinstitutioner i et samlet 

teaterpolitisk organisationshierarki, hvor hver enkelt 

teaterinstitution har fået tildelt en særlig funktion i det 

samlede teaterlandskab. Det betyder reelt set, at teatrene 

i dette perspektiv er samarbejdspartnere, der i fælles-

skab har ansvaret for at realisere formålet med Lov om 

Scenekunst: ”Lovens formål er at fremme scenekunst og 

det kulturliv, der knytter sig hertil i Danmark.” (LBK nr. 

526 af 04/06/2012). 

Den virkelige situation kan ses som en kombination 

af de to, men Powell peger også på fremkomsten af et 

tredje organiseringsprincip, som er interessant. Det er 

netværk et, der opererer med en fleksibilitet, der er lavere 

end markedets, men større end hierarkiet. Her er ikke 

det samme under- og overordningsforhold som i hier-

arkiet, og de forskellige aktører er gensidigt afhængige af 

hinanden, bl.a. fordi de besidder forskellige styrker. 

Powell peger bl.a. på kulturproduktion som et af de 

områder, der typisk organiserer sig som netværk. Kultur-

produktion er kendetegnet ved et krav om højt kvalifice-

rede og specialiserede opgaveløsninger, der involverer 

flere forskellige parter. Denne form for arbejds kraft 

trives bedst i netværk, for der er også mulighed for 

at indgå samarbejder med andre specialister, der kan 

bidrage til løsningen af en særlig opgave. Et udtryk for, at 

scenekunstmiljøet i høj grad i praksis fungerer på denne 

måde, er skuespilinterviewene her i rapporten. De peger 

alle sammen på deres netværk som afgørende, både når 

det drejer sig om at få arbejde, og ift. at udvikle egne 

projekter. På individuelt niveau er teaterlivet i dag altså 

i meget høj grad netværksorganiseret. På institutions-

niveau er det mere tvivlsom, om det er tilfældet. SceNet 

er naturligvis et eksempel på et initiativ, der er baseret 

på netværksorganisering, og som netop har haft fokus 

på de udviklingsmuligheder, der kan komme ud af et 

gensidigt forpligtende samarbejde. Andre eksempler vil 

være de mange co-produktioner teatrene imellem samt 

ikke mindst de mere uformelle netværk, som alle teatre 

indgår i. Samtidig agerer teatrene også som konkur-

renter på et marked. På et teaterpolitisk niveau er det 

stadig den hierarkiske tankegang, der er fremherskende, 

og her er det på tide, at man stiller sig spørgsmålet: 

Er et systematisk opbygget hierarki baseret på en klar 

opgavefordeling mellem de forskellige institutionstyper 

den bedste måde at realisere de overordnede formål og 

visioner, man har med scenekunsten i Danmark? 

 PERSPEKTIVER
• Et skel mellem teatre af national betydning og regional betydning fører til en nedvurdering af 

kvaliteten i den regionale scenekunst.
• Decentralisering er en vigtig, men også kompleks teaterpolitisk målsætning, der søges realiseret 

på flere forskellige måder i Danmark.
• Kommunerne har gennem egnsteaterordningen og ordningen for de små storbyteatre påtaget sig 

et væsentligt ansvar for spredningen af scenekunst.
• Der er stor forskel på at ville sikre, at alle skal have ens muligheder og på at arbejde for lokal 

medindflydelse og mangfoldighed. 
• Teaterpolitikken er baseret på et hierarkisk og bureaukratisk organisationsprincip, mens  

teatrenes udviklingsmuligheder i stadigt stigende grad ligger i en netværksorganisering.
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Betydningen af den regionale scenekunst handler ikke kun om en jævn 
fordeling af scenekunsten i Danmark, men også om kulturel værdi og diver-
sitet. Disse værdier går igen i tankerne bag den politiske decentra lisering, 
hvor målsætningen er at skabe en mangfoldighed af løsninger, der er til-
passet den lokale kontekst. Hermed kommer spørgsmålet ikke alene til 
at handle om et rimeligt fordelt teaterudbud, men også om, at den lokale 
scenekunst kan bidrage med andre kunstneriske tilgange og kan i kraft 
af deres lokale tilknytning skabe fortællinger, der repræsenterer andre 
fortællinger og udtryk end de, der bliver skabt i København. Det afspejler sig 
i, at mange egnsteatre producerer forestillinger med et lokalt udgangspunkt 
og en lokal tilknytning. 

Den norske teaterforsker Knut Ove Arntzen har 

beskæftiget sig med det, han betegner ’det marginale 

teater’. Med det begreb laver han en kobling mellem den 

geografiske placering og det kulturelle og kunstneriske 

udtryk i en såkaldt geokulturel forståelse af teatrets rolle:

Geokulturelt vil si måten den geografiske posisjon er ut-

slagsgivende for blikket som ser og tar stilling til estetiske 

uttrykk. (Arntzen 2007, s. 9)

Arntzens tanker er interessante, fordi de fastholder, at 

der opstår en anden form for teaterkultur, når teaterlivet 

udfolder sig andre steder end i metropolen. Det vil sige, 

at det marginale teater også udfordrer den scenekunst-

neriske mainstream og i sig rummer kernen til en 

mangfoldighed, som ofte fremhæves som en kultur-

politisk værdi.

Arntzens værdsættelse af det marginale teater kan ses 

som en opfordring til provinsen til at holde op med at 

skæve til København som stedet, hvor det nye og det 

spændende kommer fra:

”kulturbyer” [...][ er] i kraft av sin kulturelle prestisje blitt 

opfattet som trendskapende. Det innebærer at det som 

har skjedd i de store sentralene i noen grad må bli kopiert 

eller etterlignet i geografisk sett marginale områder. 

(Arntzen 2007, s. 25)

I forhold til SceNets medlemsteatre er det værd at se på, 

hvordan medlemsteatrene håndterer denne problem-
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stilling og at reflektere over, hvilke scenekunstneriske 

kvaliteter, der ligger i den regionale scenekunst. 

En måde at håndtere det på, er ved at afvise at kopiere 

metropolens teater. Her er et eksempel Team Teatret, der 

af princip kun præsenterer udenlandsk dramatik, der 

ikke på forhånd er præsenteret i København:

Vi har for mange år siden besluttet os for alene at 

arbejde efter Danmarkspremierer efter devisen, at 

skal vi gøre os gældende – såvel lokalt, nationalt som 

internationalt – er vi nødt til at arbejde efter en grad 

af unika, hvor vi kan levere oplevelser, man ikke kan få 

andre steder. Team Teatret skal ikke være provinsens 

køben havnerekko, hvor de Københavnske publikumssuc-

ceser bliver serveret igen. Tværtimod skal vi være stedet, 

hvor man kan finde det nye og originale (Team Teatret i 

Wittrock og Dahl 2010, s. 5)

I Arntzens geokulturelle optik er der kunstnerisk 

forskel på det centrale og det marginale teater, og han 

repræsent erer dermed en radikal position, der fastholder 

en modsætning mellem metropolen og periferien – og 

at denne modsætning udpeger kvaliteterne i periferiens 

scenekunst. I forlængelse af denne tankegang kan det 

være et bevidst kunstnerisk valg at arbejde ’marginalt’, 

fordi det skaber en anden kontekst for scenekunsten. 

Et af de teatre, der har arbejdet bevidst med dette, er 

Teatret OM. Kunstnerisk leder Sandra Pasini beskriver 

det således:

Helt fra begyndelsen har det været mit ønske at skabe et 

teater, der ikke lå i en storby, men et mindre sted. Jeg har 

altid ment, at teatret og kulturen tilhører alle, også der-

for henvender vores forestillinger sig til forskellige slags 

publikum, børn og voksne, de finder sted i den lukkede 

sal og ude i det fri. At forene visuel kunst og teater er 

sammen med klovnetraditionen og dans, musik og sang 

de værktøjer, som vi bruger til at bygge grundlaget for 

vores forestillinger, hvor hver kunstner søger sin drøm: at 

røre publikums hjerte og efterlade en erindring. At være 

en fastboende teatergruppe, at bo og arbejde i samme by 

tillader os at have en større kontakt med folk og skabe en 

stærkere relation. Vi føler derfor, at begrebet egnsteater 

svarer til det, vi var og gerne vil være. (Pasini 2012) 

Troen på, at placeringen uden for metropolen medvirker 

til at udvikle en praksis og en tilknytning til lokalsam-

fundet er noget af det, SceNet bl.a. satte fokus på under 

egnsteaterkonferencen d. 14-15/5 2012. Her blev der sat 

fokus på, hvordan forskellige sideaktiviteter kan bruges 

til at skabe forbindelser mellem det scenekunstneriske 

og de lokale borgere:

Egnsteatrene kan noget særligt som lokale, 

kunstproducer ende institutioner. Det er denne særlighed, 

som konferencen gerne vil sætte fokus på: Hvad er 

forskellen på, at egnsteatret arrangerer et foredrag, og 

at biblioteket gør det? Kan det kulturelle medejerskab 

omformes til et scenekunstnerisk medejerskab? Kræver 

det, at teatrets sideaktiviteter trækker på de scenekunst-

neriske kompetencer, der er det professionelle teaters 

kendetegn? Kan man sikre, at skellet mellem sideaktivi-

teter og professionel teaterproduktion bliver mindre 

skarpt trukket op, så sideaktiviteterne får en anden og 

vigtigere funktion end alene at sikre lokal opbakning? 

(SceNet 20/3 2012)

Men den lokale forankring viser sig også på scenen, hvor 

mange af egnsteatrene – og også et lille storbyteater som 

Svalegangen – har arbejdet med at give kunstnerisk form 

til temaer, som udspringer af aktuelle eller historiske 

begivenheder i lokalsamfundet. Denne specialisering i 

’relevant’ teater i mange forskellige former er helt givet 

med til at sætte ord på og fortolke en anden oplevelse af 

virkeligheden end den manistreamfortælling om sam-

fundet, som i dag primært er mediebåren og hovedstads-

baseret. Og det har stor betydning i forhold til publikum, 

at de føler sig ramt og set på scenen. Det stod klart i 

SceNets teatersamtaler (Hansen 2012a), hvor forskellige 

aarhusianere forholdt sig til konflikten mellem AGFs 

højreekstremistiske fodboldfans og det aarhusianske 

autonome miljø i forestillingen Hvid Stolthed. Her bliver 

betydningen af lokaliteten tydelig i deltagernes reaktion 

på forestillingen: 

Voksengruppen fra Svalegangen fokuserer i høj grad på 

konflikten mellem de politiske ekstremer, en konflikt, de 
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kender fra ’gadebilledet’, og som de oplever som relevant. 

En af kvaliteterne er, at forestillingen skaber forståelse 

for og indlevelse i karakterer, der repræsenterer helt an-

dre politiske ståsteder end deltagerne selv. Forestillingens 

lokale forankring skaber en genkendelse og troværdighed 

i en grad, der får nogle af deltagerne til at stille spørg-

smål til, om forestillingen vil kunne fungere andre steder 

end i Aarhus. (Hansen 2012b, s. 23-34.)

Repræsentationen af lokale begivenheder, der har be-

tydning for borgerne, er en vigtig del af den betydning, 

scenekunsten kan have. Det handler om scenekunstner-

isk mangfoldighed ikke kun udtryksmæssigt, men også 

indholdsmæssigt. 

Men det er måske nok værd at nuancere Arntzens skel 

mellem det centrale og det marginale en smule. Ellers 

risikerer man en ufrugtbar grøftegravning, etablerer 

nye hierarkier og skillelinjer i et scenekunstliv, hvor 

der er mere behov for dialog og udveksling. Ser man på 

 SceNets samlede medlemsskare, bliver det tydeligt, at 

ideen om, at det marginale teater er et kunstnerisk alter-

nativ, trænger til en nuancering. En af de grundlæggende 

erfaringer i SceNet har været, at teatrene er kunstnerisk 

og organisatorisk forskellige. En del af medlemsteatrene 

producerer noget, der uproblematisk kunne karakteris-

eres som mainstreamteater. For disse teatre handler det 

mest om at være i stand til at gøre det lige så godt som 

teatre i centrum – som nogle, der er på højde med den 

scenekunstneriske udvikling, der indgår i det nationale 

scenekunstmiljø, der kan tiltrække dygtige skuespillere 

og præsentere forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet.

Andre af SceNets medlemsteatre arbejder inden for 

teatertraditioner, der også æstetisk adskiller sig fra 

mainstreamteatret, og set i Arntzens optik er der altså 

her en sammenhæng mellem det geografisk perifere og 

det scenekunstneriske udtryk. Det er helt givet at gå for 

langt at se Odin Teatrets æstetik som et resultat af, at de 

har haft base i Holstebro siden 1966, men det er interes-

sant, at det i sin tid var behovet for at markere kun-

stnerisk mod og fremsynethed, der gjorde, at Holstebro 

valgte et teater, der var eksperimenterende og radikalt 

anderledes end det dramatikbaserede taleteater på de 

store scener. Og Odin Teatret har gennem årene udviklet 

radikalt anderledes bud på, hvordan deres scenekunst-

neriske udtryk kan bringes i spil i et lokalsamfund. Det 

er det, de gør i Holstebro Festuge, hvor de bl.a. indgår i 

kunstneriske byttehandler med borgere fra såvel Hol-

stebro som de omkringliggende landsbyer. Om denne 

kunstneriske ’outsiderstrategi’ skriver Anne Middelboe 

Christensen:

Man møder sjældent Odin Teatret i København. Til 

gengæld har Odin Teatret med sine såkaldte ’bytte-

handler’ skabt et helt nyt slags teatermøde lige dér, hvor 

folk bor og lever deres liv. I hvert fald folk i Vestjylland. 

(Middelboe 2012, s. 60)

Også andre egnsteatre har udviklet et scenekunstnerisk 

udtryk, som kunne betegnes som marginalt. Det gælder 

Teatret OM, der udspringer af Odin Teatret-traditionen, 

men også Carte Blanche, der som egnsteater i Viborg har 

været danske pionerer inden for den sensoriske teater-

tradition. Disse egnsteatre kan siges at have bidraget til 

netop opdyrkningen af et alternativt kunstnerisk udtryk, 

man i forlængelse af Arntzen kunne kalde marginalt:

En del af egnsteatrene er kendetegnet ved en markant 

kunstnerisk profil – en særlig æstetik, der ofte er udviklet 

gennem mange år. For disse egnsteatre er der tale om, 

at de er væsentlige bidragsydere til den kunstneriske 

mangfoldighed i dansk teaterliv. (Hansen 2009, s. 297)

Arntzens opbyggelige pointe er, at der er så meget grøde 

og vitalitet i det marginale teater, at det er på tide at gøre 

op med en centralistisk forståelse af scenekunsten, der 

marginaliserer vigtige kunstneriske bidrag til kulturen:

Ny forståelse for det marginale og kontekstuelle har gjort 

det relevant å se på perifere områders teaterutvikling og 

kontekstualisere disse i forhold til kunstnerisk utvikling, 

noe som har skjedd i nær kontakt med uformell nett-

verksbygging og samarbeidspartnere ikke bare i Norden, 

men også med andre i Europa og etter hvert også utenfor 

Europa. (Arntzen 2007, s. 74)

Det er bemærkelsesværdigt, at Arntzen peger på 

netværksbygning og nye samarbejdsrelationer som af-
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gørende for et opgør med den centralistiske forståelse af 

scenekunsten. Det marginale har fået ny betydning ved 

at vende blikket væk fra det centrale. Denne udvikling 

har bl.a. været drevet af en øget internationalisering, 

som har udfordret de traditionelle teatermonopoler. 

INTERNATIONALISERING
Arntzens kobling mellem det marginale og det interna-

tionale er interessant i en dansk sammenhæng, hvor der 

generelt har været en kritik af en manglende interna-

tionalisering. I Kulturministeriets teaterrapport fra 2010 

lød diagnose således:

Det internationale samarbejde er i relation til voksen-

teatret ikke så fremherskende som det er i mange andre 

lande, og som det er, når det drejer sig om børneteater 

og dans. Danmark har således ikke en international tea-

terfestival, som kunne udgøre et omdrejningspunkt for 

dansk teaters udveksling og dialog med omverdenen, og 

også hvad angår både internationale gæstespil og kopro-

duktioner med udenlandske kompagnier, er dansk teater 

ikke tilstrækkeligt med. (Teaterudvalget 2010, s. 21)

Teaterudvalget peger her på, hvilke teatertyper, der 

arbejder internationalt. Det drejer sig primært om 

børneteatrene og dansekompagnierne. Men rapporten 

har ikke blik for, at der også blandt de regionale teatre er 

et højt internationalt aktivitetsniveau. Som det fremgår 

af oversigten har SceNets teatre samlet set en stærk 

international profil.

Set i det lys bliver den nationale diskussion omkring 

en manglende internationalisering i virkeligheden ret 

Københavnerorienteret. Det gælder især rapportens 

efterlysning af en stor international festival. For selvom 

rapporten andetsteds omtaler ILT-festivalen i Aarhus, 

virker det som om, at den ikke rigtigt tæller med, fordi 

den ikke er i København. Det er her teaterudvalget ser 

et behov for en international festival, og det er her, 

den vil bidrage til en øget internationalisering af dansk 

scenekunst. 

EKSPORT, UDVEKSLING OG UDVIKLING
SceNet har i den treårige projektperiode haft fokus på 

internationalisering som en af netværkets tre ud-

viklingsstrategier. Indsatsen for at styrke international-

iseringen har undervejs i projektperioden udviklet sig fra 

et primært fokus på kultureksport – salg af forestillinger 

til udlandet – til at tænke internationalisering langt 

bredere. 

Skredet fra et snævert eksportfokus til en bredere tilgang 

til internationalisering, er værd at reflektere over, fordi 

der er forskellige formål med forskellige internationale 

aktiviteter. I sidste ende er det et spørgsmål om, hvilke 

kunstneriske og kulturpolitiske værdier international-

iseringen skal have. Kulturpolitisk forsker Dragan Klaic, 

der har stor indsigt i netop kulturudveksling, peger 

på en række forskellige interesser knyttet til interna-

tionalisering (Klaic 2007). Det kan være professionelle 

interesser, der handler om den prestige og kunstner-

Inter. turne Inter. gæstespil Inter. koproduktioner/ Inter. kunstnere Inter. ledere

  samarbejdsprojekter

 

Odin Teatret Odin Teatret Carte Blanche Aarhus Teater Aarhus Teater

Carte Blanche Bora Bora Gruppe 38 Carte Blanche Den Jyske Opera

Gruppe 38 Randers EgnsTeater Odin Teatret Den Jyske Opera Odin Teatret

Granhøj Dans Limfjordsteatret Teatret OM Granhøj Dans Teatret OM

Teater Refleksion Team Teatret Operaen i Midten Limfjordsteatret Syddjurs Egnsteater

Teatret OM Gruppe 38 Bora Bora Gruppe 38 

Operaen i Midten Teater Refleksion Teaterhuset Filuren Odin Teatret

Limfjordsteatret Teater Katapult 

 Teatret OM
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iske anerkendelse, som er knyttet til at blive inviteret 

til internationale festivaler. Når Granhøj Dans bliver 

udpeget til at præsentere Dance me to the End on/off 

Love på den prestigefulde Internationale Tanzmesse nrw 

i Düsseldorf, så er det en anerkendelse af forestillingens 

høje kunstneriske niveau. Den professionelle interesse 

kan også handle om kunstneriske udviklingsmuligheder, 

som når Sara Topsøe-Jensen fra Carte Blanche er med til 

at etablere INHEPI, et internationalt netværk af kunst-

nere, der undersøger mulighederne i interaktivt teater 

og mødes en gang årligt til en workshop (Nielsen 2012). 

Der kan også være politiske målsætninger med inter-

nationalisering. Det kan være at fremme den nationale 

prestige, men kultur kan også indgå i forskellige indsats-

er inden for områder som cultural diplomacy eller public 

diplomacy, noget som der herhjemme først og fremmest 

er kommet i fokus efter Muhammed-krisen*. 

Lokalt kan det ses som et led i et arbejde med cultural 

diplomacy, når Teatret OM samarbejder med kommunen 

* Denne tankegang kommer eksempelvis til udtryk i den tidligere  
 regerings strategi for internationalisering af dansk kulturliv, når  
 de skriver: ”Kulturen og kunsten yder også et vigtigt bidrag til  
 dialogen mellem Danmark og andre lande. Dialog og forståelse  
 mellem kulturer er stadigt vigtigere i en globaliseret verden - og det  
 er en værdi i sig selv, at der føres dialog mellem dansk kultur og andre 
  landes kulturer til større gensidig inspiration og forståelse”  
 (Regeringen 2010, s. 7). Denne indsats blev konkretiseret i Det Interna- 
 tionale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013, hvor det 
  bl.a. hed: ”I forhold til Mellemøsten vil kulturudvekslingen være  
 præget af, at meget forskellige kulturer og grundlæggende værdier  
 støder sammen – et sammenstød som i dag påvirker hele verden. Der  
 bør derfor være et særligt fokus på relations¬opbygning gennem  
 public diplomacy-indsatser og interkulturel dialog mellem Danmark  
 og denne del af verden med det udtalte formål at bane vejen for en  
 større gensidig forståelse.”

om at rejse ud i verden som ”kulturambassadører for 

Ringkøbing-Skjern Kommune” (Teatret OM 2012, s. 3). 

Herudover kan der være en økonomisk interesse i en 

øget internationalisering: For såvel det enkelte teater 

som staten kan det være en indtægtskilde. 

Taget disse forskelle i betragtning er det vigtigt at 

fastholde, at internationalisering handler om en række 

forskellige aktiviteter: turnevirksomhed, som synliggør 

dansk teater i udlandet; gæstespil, som giver et dansk 

publikum mulighed for at opleve andre teaterudtryk 

og/eller teater i verdensklasse, co-produktioner, som 

bidrager til en scenekunstnerisk udvikling; brug af 

udenlandske gæstespillere eller gæsteinstruktører, som 

bidrager til højnelsen af den kunstneriske kvalitet og/

eller til scenekunstnerisk udvikling. Den klassiske form 

for internationalisering af dansk scenekunst har været 

international turnevirksomhed, der primært handler 

om kunstnerisk prestige, men er derudover ifølge Klaic 

primært baseret på en kultureksporttankegang, hvor 

teatret tjener penge ved at rejse ud, men derudover ikke 

nødvendigvis kommer beriget hjem. 

Undervejs i projektperioden har flere af teatrene ændret 

fokus ift. det internationale og er begyndt at prioriteret 

egentlige samarbejdsprojekter højere. Dermed har de 

også sat fokus på de indholdsmæssige gevinster ved 

kulturudveksling, noget som også præger SceNets næste 

store udviklingsprojekt i 2013 til 2017, hvor man sys-

tematisk arbejder med scenekunstnerisk udvikling bl.a. 

gennem internationalisering.

PERSPEKTIVER:
• Der opstår en anden form for scenekunst, når den forankres lokalt i områder, der lægger uden for 

metropolen.
• De forskellige bud på et stærkt marginalt teatre peger på et opgør med den centriske forståelse af 

scenekunstlivet og åbner for en ny kunstnerisk mangfoldighed.
• SceNets medlemsteatre indgår i høj grad i internationale samarbejdsrelationer.
• Der er sket en forskydning i det internationale arbejde i retning af større fokus på samarbejde, 

udveksling og udvikling.
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INTERVIEW MED PETER HALD

INTERVIEW MED  
PETER HALD
Freelance

Har blandt andet været ansat på: Teater V og ZeBU

Uddannet 2011 fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Vi har vores teatermetropol i København. Jeg tror, det 

vil være svært at gøre provinsen mere attraktiv i forhold 

til København, for den er så meget større end nogen af 

de andre byer, og der sker så meget mere. Det ville være 

interessant at arbejde i Aarhus eller Aalborg i f.eks. et år, 

men det vil altid være med tanken, at jeg skal tilbage til 

København igen. Det er på grund af det pulserende liv, 

der er med dubbings, castings og teaterpremierer. Det 

tror jeg ikke, man kan skabe andre steder. 

Det kunne være interessent at spørge teatercheferne i 

København: ’Hvornår har du sidst set teater i provinsen?’ 

og ’Ved du hvad, der spiller i provinsen for øjeblikket?’ 

De bør om nogen være oppe på beatet – det er en del 

af deres job. Hvis de folk, der hyrer skuespillerne, ikke 

kommer rundt og ser, hvad der sker, begynder branchen 

at lukke sig om sig selv. I København er der flere 

repræsentanter for de forskellige grene af faget, og derfor 

også nemmere at blive set. Det er sværere at opretholde 

en karriere i provinsen, hvis ingen ser én.

Din karriere som skuespiller kræver, at nogen ser dig. 

Men det kræver også, at du har et netværk inden for 

branchen. Da jeg gik på skuespillerskolen, koncentre-

rede jeg mig om at gå i skole og var ikke så meget ude at 

sælge mig selv. Det var måske, set i bakspejlet, dumt. Jeg 

skulle have gjort mere for at brede mit netværk ud. Det 

sidste, der skete på teaterskolen, var, at vi blev hyldet 

som ”kunst ens konger” med en kæmpe fest. Nu er vi 

færdige, og vi har fået vores diplom. Tre dage senere står 

jeg i København. Her møder jeg nogle branchefolk som 

siger: ’Hey, hvem er du?’ … og så står man der med sit 

diplom og sin madpakke i hånden frisk ankommet fra 

provinsen. Det var et kulturchok at komme til Køben-

havn, fordi de ikke vidste, hvem jeg var, og jeg ikke havde 

noget netværk. Nu sørger jeg meget for at komme ud 

og gøre mig synlig og husker at sige ’hej’ til folk, når jeg 

er i teatret. Men jeg er begyndt helt fra bunden med at 

opbygge mit netværk. 

 – Birgitte Alme
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INTERVIEW MED DANIEL BEVENSEE

INTERVIEW MED  
DANIEL BEVENSEE
Freelance, bosiddende i Aarhus

Har blandt andet været ansat på: Det Ny Teater, Teatret Svalegangen, Teaterhuset Filuren, hvid støj sceneproduktion 

og Himmerlands Teater. Er en del af projektteatret Teateriet Apropos.

Uddannet 2009 fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Jeg kan godt lide Aarhus og vil gerne have min base i 

Aarhus. Men jeg ved ikke, hvad jeg laver om et år, så jeg 

kan godt se mig selv flytte til København. Men på den 

anden side ville det også være at kaste håndklædet i 

ring en. Jeg har mest lyst til at blive og kæmpe for, at det 

må kunne lade sig gøre at bo i Danmarks næststørste 

by og arbejde i alle de andre, og det ikke kun kan lade 

sig gøre, hvis man bor i København. Ud over mine 

ansættelser, har jeg et lille produktionsteater ved siden 

af, som søger nogle penge og laver nogle forestillinger. 

Der er rigtig gode produktionsmuligheder i Aarhus, og 

der er et rigtig godt professionelt vækstlag i Aarhus. Jeg 

kender ikke produktionsmulighederne i København. For 

mit vedkommende er der flere åbne døre i Aarhus, og 

det er her, jeg har mit netværk. Jeg er sikker på, at en af 

grundene til, jeg har haft arbejde stort set fra afslutning 

på skolen, er at jeg er blevet i Aarhus og har dyrket mit 

netværk.

Jeg har ikke har ikke lyst til at være en del af ’dem vs. os’. 

Jeg er fortaler for, at det er lige meget om man bor i Aar-

hus, Vejle, Nykøbing Mors eller København, bare man 

møder til tiden. Men det kræver en mentalitetsænd-

ring hos dem, der ansætter. Den geografiske placering 

er jo ligegyldig i andre fag. Det er jo ligegyldigt, hvor 

håndværkeren bor, bare han møder til tiden. Jyske tea-

terchefer er gode til at invitere skuespillere fra Køben-

havn over. Københavnske teaterchefer er ikke så gode til 

at lade bevægelsen gå den anden vej. 

Det er lidt paradoksalt. I tv-serien Dicte, der er optaget 

i Aarhus, er alle de bærende roller københavnere. Så er 

der noget fyld med nogle aarhusianske folk. Jeg fornem-

mer en irritation hos mine aarhusianske kolleger over, at 

det er sådan. Der bliver sagt at det gavner filmbranchen, 

at der bliver optaget film i Aarhus. Men det gavner ikke 

skuespillerne, for de bliver ikke brugt. Indtil for nogle 

måneder siden har jeg ikke haft min adresse stående 

inde på skuespillerhåndbogen, fordi jeg var bange for at 

blive fravalgt af castere, hvis jeg havde adresse i Jylland. 

Men det har jeg nu. Jeg vil selv have lov at tage beslut-

ningen om, hvorvidt jeg vil tage til casting i København 

eller ej. Derfor opfordrer jeg også castere til at lade os 

bestemme, hvilket jeg nu også synes, de så småt er blevet 

bedre til.

– Birgitte Alme
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UDENLANDSKE  
ERFARINGER
I Danmark har vi valgt at sikre scenekunst i hele landet ved at kombinere en 
regionalt forankret scenekunstproduktion med turné, hvilket muliggør en 
lokal forankring af scenekunsten. Det har man gjort i et samarbejde mellem 
staten og kommunerne, der varetager vigtige nationale teaterpolitiske op-
gaver ved at støtte såvel små storbyteatre som egnsteatre. Denne model giv-
er nogle bestemte udfordringer, både i forholdet mellem det regionale og det 
nationale og i relationen mellem scenekunstpræsentation og scenekunst-
produktion. Og her er det perspektivrigt at se på, hvordan scenekunstens 
regionale forankring er håndteret i andre lande. Det kan nemlig være med 
til at tydeliggøre nogle af de udfordringer, der er knyttet til spørgsmålet om 
kulturel og politisk decentralisering.

Ser man til såvel Norge og Sverige, så opstår ideen om 

regionalteatre, og dermed om en lokalt forankret teater-

produktion på nogenlunde samme tid som i Danmark, 

dvs. i 1970’erne og i tæt tilknytning til opblomstringen af 

gruppeteaterbevægelsen. Den lokale teaterproduktion 

kan i alle tre lande ses som et supplement til de nation-

ale turnéordninger (Riksteatern i Sverige, grundlagt 1933, 

og Riksteatret i Norge, grundlagt 1948), og det er givet 

ikke tilfældigt, at regionsteatrene opstår på et tidspunkt, 

hvor den lokale forankring også bliver et kunstnerisk 

anlæggende, der handler om at producere teater med 

udgangspunkt i borgernes hverdag. 

I begge lande har udviklingen imidlertid været, at 

regionsteatrene er havnet i en marginaliseret position, 

hvor deres geografiske placering betyder en manglende 

kunstnerisk og kulturel anerkendelse:

Det som skedde på regionteatrarna var lättere att bortsee 

ifrån eftersom det inte försiggick i teaterfältets geograf-

iska centrum (Hoogland 2005, s. 315)

I både Norge og Sverige startede regionsteatrene som 

alternativer til de gamle institutionsteatre, men hen ad 

vejen er de i stadigt stigende grad kommet til at ligne 

dem. Og når de regionale teatre mister deres kunstner-

iske særpræg, mister de også en del af deres kunstner-

iske berettigelse i et nationalt scenekunstlandskab.

De regionale teaterinstitusjonene har i liten grad evnet å 

fremstå som kunstneriske alternativer til de store byenes 

institusjonsteatre. Mer enn å dyrke frem et eget kunst-

nerisk særpreg fremstår de langt på vej som de større 

institusjonsteatrenes fattige fettere. (Aslaksen, 2007, s. 12)

Udvikling kan ses som et eksempel på det, de to or-
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ganisationsforskere Powell og DiMaggio betegnet som 

institutionel isomorfisme*. Det betyder, at institutioner 

inden for det samme område langsomt kommer til at 

ligne hinanden mere og mere. Det kan skyldes ude-

frakommende krav (typisk politiske), at teatrene lærer 

af hinanden, og at teatrene rekrutterer medarbejdere 

med samme faglighed og faglige normer. I kombination 

med en hierarkisk teaterstruktur betyder tendensen til 

institutionel isomorfi en manglende anerkendelse af 

regionsteatrenes betydning:

Eksempel på et grunnleggende trekk ved teaterfeltet 

er dets strengt hierarkiske struktur (Aslaksen 1997). 

Institusjonsteatrene har en hegemonisk posisjon både 

resursmessig og verdimessig, og dette hegemoniet har en 

rekkevidde som får konsekvenser for store deler av den 

teatervirksomheten som finner sted i feltet som helhet. 

(Aslaksen 2007, s. 17)

Der er en del grundlæggende ligheder mellem henholds-

vis det norske og svenske og det danske teatersystem, 

og derfor er det også afgørende at være bevidst om den 

risiko, der er for en marginalisering af den regionale 

scenekunst. Men det er dog værd at fastholde, at den 

danske egnsteatermodel – måske bl.a. i kraft af den 

politiske decentralisering – i langt mindre grad har 

medført en institutionel isomorfi. Hermed har egnstea-

trene i Danmark i højere grad formået at fastholde deres 

berettigelse som et kunstnerisk vigtigt bidrag til dansk 

* P. J. DiMaggio og W. Powell (1983) peger på flere forskellige faktorer,  
 der bidrager til isomorfisme. En af dem er interaktion med staten.

scenekunst. Den store udfordring ligger i dynamikken, i 

at sikre en udveksling mellem de forskellige dele af det 

danske scenekunstlandskab.

En helt anden måde at sikre den regionale scenekunst 

på, er den hollandske model, hvis hovedformål har været 

at sikre præsentationen af et bredt udvalg af forestilling-

er i hele landet. Her har man løst spørgsmålet om den 

kulturelle decentralisering gennem en turnémodel, hvor 

staten finansierer produktionen af scenekunst, mens 

kommunerne finansierer præsentationen. En konse-

kvens heraf har været, at hovedparten af teaterproduk-

tionen foregår i Amsterdam, mens de fleste byer rundt i 

landet alene råder over en teaterbygning, hvor turneren-

de kompagnier præsenterer deres forestilling en eller to 

gange. Denne manglende lokale forankring af produk-

tionen har ifølge den hollandske teaterforsker Hans van 

Maanen betydet en manglende offentlig interesse for 

scenekunst.

A continuing problem within the Dutch system is the 

relation between companies and venues in their joint re-

sponsibility of attracting and developing audiences. Com-

panies which perform in a venue once or twice a year, as 

one event within a full programme of other comparable 

or totally different performances offered by the same 

venue, have difficulties in building up a relationship with 

spectators. (Van Maanen 2002, 187)

Videre argumenterer Van Maanen for, at adskillelsen af 

produktion og distribution også har haft konsekvenser 

for, hvordan teaterkompagnierne ser deres egen sam-
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fundsmæssige funktion: Idet teaterkompagnierne ikke 

har ansvaret for afsætning til publikum, og de samtidig 

får langt størstedelen af deres midler fra et støttesystem 

baseret på kunstfaglige råd, forholder de hollandske 

teaterkompagnier sig ikke til. hvilken samfundsmæssig 

værdi scenekunsten kan have:

[…] the distribution domain connects far more easily with 

its neighbouring systems than the domain of theatrical 

production does; the nature of distribution processes 

is to bring people from other areas of life together in a 

certain place and to offer them experiences to take home 

afterwards. On the other hand, the domain of production 

benefits from isolation in a certain sense, to shape space 

for artistic inventions. The price The Netherlands has 

paid for the autonomous organization of the arts and es-

pecially of the field of production is a lack of societal use 

and functioning of the arts. (Van Maanen 2009, s. 491)

Læren af disse erfaringer må være, at scenekunsten 

gennem sin lokale forankring fastholder og udvikler sin 

samfundsmæssige værdi på en helt anden måde, end 

hvis produktionen af scenekunst løsrives fra en lokal 

kontekst. 

PERSPEKTIVER
• I Norge og Sverige kæmper den regionale scenekunst med en manglende kunstnerisk anerk-

endelse, hvilket bl.a. skyldes, at regionsteatrene i høj grad opfattes som mindre ressource- og 
prestigefulde alternationer til de store, centrale institutioner.

• Det er vanskeligt at bevare opfattelsen af den regionale scenekunst som et værdifuldt alterna-
tiv til teaterlivet i centrum alene fordi, den regionale scenekunst har svært ved at opnå samme 
anerkendelse.

• Den hollandske model med en adskillelse af teaterproduktion og distribution har betydet en 
manglende offentlig interesse for scenekunsten.

• Centraliseringen af teaterproduktionen i Holland har bidraget til, at scenekunsten er blevet isol-
eret fra det omkringliggende samfund.
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