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Redaktionel forbemærkning  

webtekst36: Den danske Nationalscene under Besættelsen var oprindeligt et særtryk af det svenske 

tidsskrift Ord och Bild fra 1946, skrevet til medlemmerne af Selskabet for Dansk Teaterhistorie og udgivet 

i forlængelse af ophøret af Anden Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark.  

Artiklen er et vigtigt lille teaterhistorisk dokument om teaterkulturens betydning og udfordringer 

midt i en tid, under Anden Verdenskrig, hvor den kunstneriske ytringsfrihed, den politiske censur og i det 

hele taget det danske samfunds gøren og laden i det daglige var under stærkt pres.  

Artiklen er et kvalificeret og afbalanceret kulturhistorisk essay – og det er skrevet af en tidens 

store kulturpersonligheder, Robert Neiiendam. Neiiendam var en af stifterne af Selskabet for Dansk 

Teaterhistorie og den egentlige skaber af Teatermuseet i Hofteatret, som han var direktør for i en 

menneskealder.  

Neiiendam forstod at bruge sin mangeårige kunstneriske indsigt og erfaring i et større 

perspektivs tjeneste. I artiklen skildres teatrets kunstneriske ambitioner og praksis i tæt samspil med de 

samfundsmæssige hensyn og de (censur)krav, der herskede i årene under den tyske besættelsesmagt – 

og samtidig indbefatter artiklen en opmærksomhed på det skisma, skuespillerne stod overfor: behovet 
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for at skaffe dagligt brød på bordet uanset alle andre hensyn. Det skisma og respekten for skuespillernes 

behov træder endnu tydeligere frem i et brev fra Danmarks Frihedsraad, dateret september 1944. 

Brevet ligger i kopi inde i Teatermuseet i Hofteatrets eksemplar af særtrykket af Ord och Bild og er 

henvendt til eller skrevet i anledning af en pågående diskussion om skuespillerens ret til og behov for at 

optræde i Danmarks Radio, der – som andre institutioner og medier – på det tidspunkt var under den 

tyske besættelsesmagts kontrol og censur. Det er påfaldende, hvordan brevet på samme måde som 

Neiiendams artikel udviser en fin balance mellem rette holdning og nødvendig pragmatik over for de 

kunstnere, som også – og som alle andre – skulle kunne opretholde et fagligt virke og tjene til føden 

under krigen: 

 

Der er saaledes for os ikke Tvivl om, at baade Kunstnere og Foredragsholdere gør bedst i 

at afholde sig fra Radiooptræden, og derved markere Afstanden mellem en fri, 

demokratisk og en tysk-dikteret Radiofoni. Men samtidig maa Raadet fremhæve, at det 

meget vel forstaar de Kunstnere, der har deres eneste eller overvejende Indtægt fra 

Radio-optræden, og som derfor føler sig økonomisk tvunget til at fortsætte. Man kan ikke 

forlange, at de skal opgive deres Eksistens, lige saa lidt som man vil forlange, at en 

Haandens Arbejder skal opgive sin Plads i krigsindustrielle Virksomheder. En Grænse er 

vanskelig at trække, men den enkelte bør tage Stilling efter sin Samvittighed og sine 

Forhold, vel vidende, at man ved Optræden risikerer at paadrage sig Publikums Modvilje.” 

 

Ydermere går Frihedsrådets brev i rette med dem i tidens debat, der har travlt med at hetze andre, hvis 

ikke de handler ideologisk korrekt. Det er ikke noget nyt. Kampen mod krænkelser og knægtelser, som vi 

møder i nye udtryk i dagens Danmark, ja den kamp gik Frihedsrådet ind i med en intelligent 

pragmatisme, men også med klar besked til dem, der alene med meninger ville knægte andres 

handlinger: 

 

”Raadet benytter Lejligheden til at tage Afstand fra de puerile Truselsbreve, der i den 

senere Tid bl.a. undertegnet ”Den tavse Dansker”, er udsendt til flere Kunstnere. Hverken 

den Tone eller de Metoder, der præger slige Skrivelser, er i Overensstemmelse med vor 

Linje, der alene bygger paa en saglig Paavirkning, og Raadet skal indenfor den 

organiserede Frihedsbevægelse søge at bremse disse ungdommelige Tendenser.” 

 

webtekst36: Den danske Nationalscene under Besættelsen  er en oversigt i samme ånd om den 

vanskelige og virkelighedsnære situation, som den danske teaterverden, i særdeleshed stod midt 

i og måtte agere med og mod i årene under den tyske besættelsesmagt. 
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Brevet fra Danmarks Frihedsråd dukkede op i Teatermuseet i Hofteatret i forbindelse med nogle arkiv-

studier i dansk kunst og teaters virke under Anden Verdenskrig. Når vi ønsker at fremdrage eksempler på 

dette, så har det at gøre med vores aktuelle [vinterhalvåret 2018-19] lille nicheudstilling Hilsen til 

Matador, som vi viser i anledning af at det er 40 år siden, at tv-serien Matador havde premiere i det sene 

efterår 1978 (se mere her: www.teatermuseet.dk/content/hilsen-til-matador). 

Hilsen til Matador er netop en hilsen til Matador, til den kulturelle omverden og samtid, serien 

udspringer af og siden har præget vores forståelse af. Det er meget rammende blevet sagt om Matador, 

at seriens hovedperson i virkeligheden er tiden og tidens gang fra 1929 til 1947, to år efter afslutningen 

på Anden Verdenskrig og ophøret af Tysklands besættelse af Danmark. Matadors univers er virkelig en 

dansk lilleverden fra 1929 og op gennem 1930’ernes krise og ind i krigen. Der er få spor af de 

menneskelige og sociale katastrofer, der fulgte af Første Verdenskrig og den økonomiske verdenskrise 

med børskrakket i USA i netop 1929, som satte pres på også Danmark og udløste nazismens fremmarch i 

Tyskland og besættelsen af Danmark. Matador præges i glimt af den store samtids historie, hvor den 

tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig prægede og pressede tidens kulturliv og 

kommunikationsformer.  

 

Hvis vores nutid anno 2019 er kendetegnet ved ekspressivt pres på kommunikationsformerne og 

normative krav til rettighederne – apropos den pågående krænkelsesdebat – så var den tid, Matador 

foregår i, præget af intensivt og ofte skjult pres på de samme forhold, men på helt andre vilkår. Det er et 

mærkeligt paradoks, at Matador viser både mellemmenneskelige situationer og større samfunds-

mæssige tabuer og konflikter fx om (selv)censur – men det er fremstillet på en måde, der viser os, 

hvordan mennesker og verden hænger sammen på trods af det og i kraft af alt andet end det.  
 

 
 

I Hilsen til Matador viser vi nogle eksempler på, hvordan dansk teater og kunst på forskellige måder 

rummede en underforstået kritik af og opgør med især den tyske besættelsesmagt og dens censur. 

webtekst36: Den danske Nationalscene under Besættelsen omhandler den samme tid og situation 

specifikt hvad angår teatret, i særdeles Det Kongelige Teater. Enkelte eksempler fra Hilsen til Matador er 

også belyst i teksten. 
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Den danske Nationalscene under Besættelsen 
 

Adskillige prominente Teaterfolk, Skuespillere og Forfattere, fik i Aarene før den anden 

Verdenskrig lokkende Indbydelser til at deltage i Fester, som ”Nordische Gesellschaft” 

arrangerede i Lybæk. Det var den senere Krigsforbryder, Dr. Rosenberg,  som trak i Snorene. 

Han var Topfiguren ved disse Sammenkomster, hvor det af Nazisterne begærede 

”Lebensraum” blev forberedt under fredelig Maske. Fintfølende Deltagere kunde dog ikke 

undgaa at mærke, at der lurede en Hensigt bag Gæstevenligheden, og en utryg Fornemmelse 

bredte sig; at den var berettiget, fremgik senere af Dr. Rosenbergs egenhændige Rapport, 

som blev fremlagt under Processen i Nürnberg.  

Den egentlige Mening med Festerne var at modarbejde ”de stærke engelske 

Sympatier”, som fandtes i Skandinavien, og hertil var det harmløse ”Nordische Gesellschaft” 

et velegnet Redskab, fordi det ellers ikke beskæftigede sig med Politik. Havde Selskabet før 

været et lidt romantisk Middel til Vedligeholdelse af Tysklands kulturelle Forbindelse med 

Norden, blev det nu – med Senatspræsident Herman Rauschnings Ord - ”et Værktøj for lumsk 

Propaganda og grov Spionage” (Mine samtaler med Hitler, s.148). 

De, der hoppede på Limpinden og modtog Indbydelsen, fik en smigrende Behandling, 

men nogen Fremgang i Danmark for den ”kulturelle Nazisme” kunde ikke spores ad  den Vej. 

Det var i saa Henseende karakteristisk, at ikke ti af de c. 800 Mennesker,  som tjener Det kgl. 

Teater paa forskellig Maade, var overbeviste Nazister. Da Krigen brød ud, ansaa Dr. 

Rosenberg ”sit Hverv paa dette Omraade for afsluttet”; nu skulde Brutaliteten og Kuglerne 

tale. 

I Marts 1938 sendte Dr. Rosenberg Nazisternes Førsteskuespiller Heinrich George ud 

paa en lang Turné gennem hele Norden og de baltiske Lande med Calderons Skuespil 

”Dommeren fra Zalamea” paa Programmet. Et stort Selskab fulgte med, og Opførelsen var 

meget kostbar, men den hævede sig i kunstnerisk Henseende ikke over det almindelige. 

Heinrich George virkede som en ejendommelig  Blanding af de populære danske Skuespillere 

Oscar Stribolt og Holger Reenberg, og hans personale taalte ingen Sammenligning med Max 

Reinhardts Ensemble, der før Nazisternes Magtovertagelse havde gæstet København, men 

som nu var spredt for alle Vinde. ”Dommeren fra Zalamea” opførtes paa Det kgl. Teater, og 

Hensigten med Forestillingen var, at vi ogsaa paa Scenens Omraade skulde imponeres af det 

tredje Rige. Aaret efter, nogle Maaneder før Krigens Begyndelse, modtog Det kgl. Teater 

gennem Gesandtskabet en Invitation fra Organisationen ”Kraft durch Freude” til at gæste 

Berlin. To af vor Nationalscenes bedste Forestillinger Holbergs ”Erasmus Montanus” og 
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Schillers ”Maria Stuart”, blev i Maj 1939 opført paa Schillerteatret af vore ypperste 

Skuespillere. Heinrich George lod alle de medvirkende fotografere i deres Roller og ledsaget af 

Gengivelser af Berlinerpressens smigrende Omtale af Forestillingerne samledes hele 

Materialet til et Mindealbum, der tilsendtes Det kgl. Teater – netop i den Maaned, da 

Udenrigsminister v. Ribbentrop underskrev Ikke-Angrebspagten med den danske Stat. 

Saaledes blev vi ikke alene på Teatrets Omraade beroliget af vore sydlige Naboer. 

Tilsyneladende havde de kun fredelige Hensigter. 

 Den første Dag i September 1939 udbrød Krigen, og den 9. April 1940 gennemførtes det 

som det senere viste sig, længe forberedte voldelige Overfald paa Danmark. Besættelsen kom 

bag paa os, og en af dens mange Følger blev en øjeblikkelig stærk Nedgang i Teaterbesøget. 

En indstuderet Forestilling, Pär Lagerkvists Skuespil ”Manden uden Sjæl”, maatte opgives paa 

Grund af det triste Indhold. Den deprimerede Stemning taalte ikke et yderligere Tryk. Noget 

direkte Indgreb fra tysk Side i Teatrets Ledelse fandt ikke straks Sted: nu, da tysk Militær 

havde Magten, skulde alt helst glide fredeligt. Besættelsestroppernes Chef, Flyvergeneral v. 

Kaupisch, gav Overenskomst-Parolen Udtryk, da han ved en Pressemodtagelse paa Hotel 

d'Angleterre sagde, at Tyskerne ikke var kommet for at slaa Danskerne ihjel, men for at 

beskytte os mod et forventet Overfald fra engelsk Side.  

Vore Dødsfjender skulde altsaa opfattes som Venner. Dette Maskespil blev i 

Besættelsens første Aar gennemført saa konsekvent, at mange godtroende Mennesker 

mente, at vore ”Beskyttere” atter vilde forlade Danmark, naar den ”Mission”, de selv havde 

opfundet, engang var forbi. Hr. v. Kaupisch forlangte en Loge til Brug for sig selv og sin Stab, 

men da Logerne som bekendt er bortabonneret, kunde Kravet ikke opfyldes. Man enedes da 

om at give de øverste Officerer Adgang, naar de forud pr. Telefon rekvirerede Billetter, men 

denne Form var let at sabotere ved at beklage, at de bedste Pladser allerede var solgt.  

 Det ”venskabelige Samarbejde”, som Tyskerne tilsyneladende tilstræbte, gav sig bl.a. 

Udslag i, at de ønskede Teatret udlaant til Brug for Forestillinger for deres Soldater, dels af 

danske og dels af tyske Skuespillere, men kravet blev afslaaet, da det fuldstændig vilde 

forandre Teatrets Arbejdsplan og kuldkaste dets Forpligtelse over for Abonnenterne. Saa fik 

Arbejdet Lov til at gaa sin rolige Gang med et Repertoire, der dog ikke behagede Nazisternes 

Dagblad ”Fædrelandet”. Kaj Munks Skuespil ”Egelykke” (September 1940) var en Digtning 

over et historisk Emne, den unge Grundtvigs udviklingsrige Ophold paa Langeland, og 

Henning Kehlers lette Komedie ”Ullabella eller Han slog et Barn” (April 1941) var et 

københavnsk Skoleskuespil med et levende Replikskifte. Mørklægningen paa Gaderne og 

Tranlampe-Stemningen paa Kongens Nytorv formaaede ikke at svække disse Stykkers 

Tiltrækningskraft.  
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Teatrets Ungdom var i Ilden: Mogens Wieth virkede, som han skulde, klodset og tung, men 

aandeligt levende som Grundtvig, der skulde blive Danmarks store Digter og Folkevækker, og 

Ingeborg Brams var – skønt ikke afgaaet fra Elevskolen – forbavsende moden i sit Spil som 

den næsvise Skolepige Ullabella, der sætter Handlingen i Gang.  

 

En sjælden Figur forekom i ”Egelykke”, Husholdersken Lene, hvis Almuekristendom og 

Pligttroskab kan staa som et Monument over nogle af de bedste Egenskaber i vort Folks 

brede Lag. Rollen blev en af Sigrid Neiiendams sidste Opgaver, inden hun tog Afsked efter 51 

Aars Tjeneste, og hun nedlagde sin Livserfaring i dette jævne Menneske, der slet ikke maa 

virke som Forkynder eller Prædikant, men som skal have den Styrke og Varme bag Ordene, 

prøvet Kristendom giver.  

Skikkelsen havde dybe Rødder i Folkets Liv: man kunde kalde Lene Grundtvigianer før 

Grundtvig. Hun er en Personifikation af noget ejendommeligt i vor Nation, som de 

”Fremmede”, der regerede uden for Teatrets Mure, slet ikke forstod. Under Venskabets 

Maske paatvang de os endnu et Gæstespil – efter at et tysk Ønske om paa ny at se danske 

Skuespillere optræde i Berlin var blevet saboteret.  

 

Den 4. og 5. Maj 1941 kom Heinrich George igen med et Ensemble, der stod over det forrige. 

Denne Gang opførte han Fr. Schillers ”Kabale und Liebe”, hvori han selv spillede den gamle 

Bymusiker Miller, og blandt Omgivelserne var den fremragende Karakterskuespiller Paul 

Wegener, der udførte Præsidentens Rolle med stor Myndighed og et diskret Lune. Men 

Schillers Poesi kunde ikke ophæve det Tryk, vi følte ved under Besættelsen at se tyske 

Skuespillere paa den danske Nationalscene. Teatret var da heller ikke udsolgt; medens det 

københavnske Publikum holdt sig tilbage, vrimlede tysk Militær i Tilskuersalen.  

 

Vi havde en Fornemmelse af, at de ”Fremmede” satte sig fast paa vore nationale Enemærker, 

og Frygten blev yderligere bestyrket, da Heinrich George den 4. Maj om Formiddagen sagde 

Prologen ved det saakaldte ”wissenschaftliche Institut”s Aabning i Nationalmuseet. Her talte 

Præsidenten, Professor Dr. Otto Scheel om den nye Tidsalder, for hvilken Instituttet var et 

Udtryk, ”selv om Omdannelsen endnu ikke var aabenbar i sin Helhed”.  

Men i den nye Verden vilde ogsaa Danmark ”gøre sig fortjent for Evropa og sig selv”. 

Det var at tale i Gaader; den egentlige Mening fik vi siden at vide under Processen i Nürnberg: 

Hitler vilde aldrig forlade de erobrede Lande. Men foreløbig skulde Besættelsesmagten og dens 

Haandlangere kun foregive, at man ønskede at udøve et midlertidigt Mandat. ”Der var ingen 

Grund til at gøre Folkene til Fjender paa et tidligere Tidspunkt end nødvendigt”, udtalte Hitler 
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den 17. Juli 1941. Under en officiel Frokost paa Christiansborg sammenlignede Heinrich George 

sin Virksomhed med en Kulturens Panservogn, medens hans Kollega, Paul Wegener, var meget 

skeptisk med Hensyn til Krigens Udfald. Han troede ikke paa Tysklands Sejr, men han var klar 

over, at hvis han overfor Landsmænd gav sin Tvivl Udtryk, vilde det koste hans Liv.  

 

Genoptagelsen i 1941 af Holbergs spanske Satire ”Don Ranudo di Colibrados” i Bodil Ipsens 

opfindsomme Iscenesættelse gav Poul Reumert Lejlighed til i Titelrollen at skabe en af sine 

betydeligste Figurer. Med dette Mesterværk og Oehlenschlägers ”Aladdin” gjorde 

Teaterledelsen Honnør for Nationens to store Digtere.  

Derimod kunde Opførelsen af Friedrich Hebbels borgerlige Sørgespil ”Maria 

Magdalene” (September 1941) se ud som en Indrømmelse til de fremmede Magthavere, hvad 

slet ikke var Hensigten. Stykkets Opførelse var bestemt længe før Besættelsen, og blandt 

Skuespil af Amerikaneren Maxwell Anderson (”Vintersolhverv”, ”Winterset”). Franskmanden 

Jules Romains (”Dr. Knock eller Medicinens Triumf”) og Englænderen Noel Coward (”Det er 

saa yndigt”) var det ikke unaturligt ogsaa at finde Tysklands Dramatik repræsenteret. Iøvrigt 

var Hebbel født inden for det danske Monarki og havde i sin Ungdom modtaget 

Understøttelse af Danmarks Konge, Christian VIII, og Stykket var skrevet under Hebbels 

Ophold i København 1843. Da Iscenesætteren af ”Winterset”, Svend Gade, af Selvsyn var 

fortrolig med amerikanske Forhold, kunde Maxwell Anderson være tilfreds med den 

Fremstilling ”Vintersolhverv” fik. ”Dr. Knock” var tidligere faldet paa et andet Teater i 

København, hvor Udførelsen blev holdt i en vis Klovn-Stil, men Holger Gabrielsen fremhævede 

paa Det kgl. Teater dets Satire og Menneskelighed. Det blev nu en stor Sukces.  

 Der kan ingen Tvivl være om, at de nationale Festaftener paa Hans Majestæt Kongens 

Fødselsdage ikke behagede Nazisterne. Især var 70-Aarsdagen den 26. September 1940 med 

”Elverhøj” paa Programmet af meget højtidelig Karakter. J. L. Heibergs berømte Festspil, 

skrevet 1828 til en Bryllupsfest i Kongehuset, slutter som bekendt med en Hyldest til 

Danmarks Regent. Publikum greb ogsaa Lejligheden til at hylde og takke Majestæten den 12. 

Maj 1942, 30 Aarsdagen for Kongens Regeringstiltrædelse. Aftenens Nyhed, Balletmester 

Harald Landers Ballet ”Fest-Polonaise” til Johan Svendsens verdenskendte Toner, bidrog 

yderligere til Forestillingens festlige Relief. Men saa blev Kongen ved Sygdom længe 

forhindret fra personligt at følge Teatrets Virksomhed. Først den 31. Maj 1943 var Majestæten 

rask nok til atter at kunne indtage sin Plads i Logen, medens Publikum sang Nationalsangen, 

og Folketingsmand P. Korsgaard udtrykte alles Glæde ved Gensynet. Men fra den 29. August 

s.Aa., da Tyskerkursen skærpedes, og Regeringen og den folkevalgte Rigsdag nedlagde 

Styret, besøgte Kongen og hans Hus ikke Teatret, før Befrielsens Time slog. 
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Inden Terroren og Udplyndringen for Alvor tog fat, lykkedes det Teatret at faa Amerikaneren 

George Gershwins friske og fornøjelige Negeropera ”Porgy og Bess” frem (Marts 1943), og 

den blev i udmærket Udførelse en stor Sukces. Tyskeres Førstemand, den Rigsbefuld-

mægtigede Dr. Best lod gennem Udenrigsministeriet Teaterchefen vide, at man fra tysk Side 

var meget forbavset over, at Det kgl. Teater overhovedet kunde tænke sig at opføre denne 

Opera. Alligevel fortsattes Opførelserne, indtil Truslerne om Bombning blev saa stærke, at 

man af Hensyn til Publikum indtil videre tog Operaen af Repertoiret.  

 

 

George Gershwins opera Porgy and Bess, opført på Det Kongelige Teater i 1943, midt under 

krigen, af danske – markant sminkede – sangere. Porgy and Bess  fra 1935 var i sig selv på 

konfrontationskurs. Den handlede om sorte tiggere og junkier i det raceopdelte USAs slum. 

Forestillingen blev en kæmpesucces, ikke bare i USA men overalt i verden. I Danmark blev 

den mødt med bombetrusler og måtte tages af plakaten igen.  
 

 

Ledelsen søgte i øvrigt ikke at provokere: I ”Erasmus Montanus” eksercerede Korporalen ikke 

længere på Tysk, og i ”Den Politiske Kandestøber” var en Del af Collegium politicum udeladt – 

den berømte Komedie foregaar jo tilsyneladende i Hamborg. Rigtigt opfattet var Harald 

Landers Ballet ”Vaaren” til Edvard Griegs Musik (December 1942) Teatrets mest politiske 

Indsats i Besættelsestiden, men Meningen maatte jo underforstaas. For Tyskerne betød 

Vinteren Nordenvinden, men for os Terroren og S.S.-Soldaterne, ligesom Vaarens Frembrud 

gav Udtryk for Længslen i vort Sind efter Befrielsen. Denne symbolske Ballet bør blive klassisk 

og staa som et stumt, men uudsletteligt Minde baade om vore knugede Følelser og om vort 

Haab i de onde Aar.  
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I Shakespeares ”Macbeth” (Marts 1944), som i kunstnerisk Henseende var en svag 

Forestilling, forekom Replikker af direkte aktuelt Indhold, for Eks. Udraabet efter Macbeths 

Død ”Verden er befriet” eller Ordene om, at der vil blive meget at bygge op, men først skal 

man ”kalde vore Venner tilbage fra Landflygtigheden, hvor de søgte Frelse for Tyrannens 

Snarer, og straffe dem, der grusomt gik den døde Morder tilhaande”. Mere aktuelt kunde det 

ikke godt være.  

 

Stærkere end nogensinde var Det kgl. Teater under Besættelsen et aandeligt Fristed. Tyskerne 

yndede Spærreforanstaltninger for at sætte sig i Respekt, og disse medførte adskillige 

Forestillingers Aflysning. Spilletiden rykkedes frem til Kl. fire om Eftermiddagen, men trods 

alle Vanskeligheder svigtede Publikum ikke. Tværtimod. Det var god Skandinavisme i 

Rædselsaaret 1944 at sende en broderlig Hilsen til det frie Sverige gennem Svend Gades 

virkningsfulde Iscenesættelse af Rune Lindströms ”Et Spil om den Vej, som til Himlen gaar”, 

og Genoptagelsen af Henrik Ibsens ”Peer Gynt” og Bjørnstjerne Bjørnsons ”En Fallit” 

fremdrog Mindet om det bundne Norges dramatiske Storhedstid, da de to Digternavne fløj 

gennem Landene.  

Der var i begge Skuespil Replikker, som passede til den øjeblikkelige Situation, og som 

Publikum højlydt forstod. Fra tysk Side maatte man hitte paa noget, som kunde lamme dette 

fællesnordiske Aandsliv og ramme Befolkningen. Voldsmændene i Berlin gav saa Ordre til at 

sprænge Det kgl. Teater i Luften. Eksperter sattes i Gang med deres Beregninger – Bygningen 

er jo af meget stort Omfang – men i sidste Øjeblik slog den Rigsbefuldmægtigede Dr. Best 

contra maaske af Hensyn til det danske Folks mulige Reaktion. Der var mindre Risiko, men 

samme Virkning ved at vælge Landets største Dramatiker som Offer i Stedet. Saavidt vi nu 

ved, skal det have været en Dr. Staudacher, som var kendt med Kaj Munks Produktion, der i 

Berlin fremsatte Ideen om at tage Digterens Liv. I København var det Gestapochefen General 

Pancke, som paa en Liste over ”farlige” Danske satte Kryds ved Kaj Munks Navn. Tyskerne 

mente, at Mordet paa Kaj Munk vilde smerte saa dybt, at man nok faldt til Føje for 

Overmagten.  

Beregningen røbede et fuldstændigt Ukendskab til dansk Mentalitet. Saaret blødte, 

men Modstanden voksede. Hvis Friedrich Schiller efter at have skrevet ”Die Räuber” var 

blevet dræbt paa en Landevej af lejede Mordere, vilde Udaaden gennem alle Tider være 

skildret som en Skamplet i enhver tysk Læsebog. Alligevel betænkte man sig ikke paa at 

myrde Danmarks Friedrich Schiller, Nordens aandelige Frihedskæmper. Hans sidste Berøring 

med Teatret i levende Live var Epilogen ”Ewalds Død”, som blev opført 18. November 1943, 

200 Åarsdagen for Johannes Ewalds Fødsel. Men Kaj Munk Navngaves ikke som Forfatter. 
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Nylig havde Tyskerne ladet nedlægge Forbud mod hans nationale Skuespil ”Niels Ebbesen”, 

og efter Udgivelsen af ”Tre Prædikener” maatte intet af ham trykkes. Da Skuespiller Holger 

Gabrielsen var Ideens Fader, blev ”Ewalds Død” opført under hans Navn, og det morede i høj 

Grad Kaj Munk at læse Anmeldernes Dom over Stykket, hvis egentlige Forfatter de ikke 

røbede. Efter hans Død maatte Pressen kun omtale ham i samme Antal Linier, som brugtes til 

at skrive om en nazistisk Fiskehandler i Slagelse, som stod i Fjendens Sold, og som til Gengæld 

for sin Stikkergerning var blevet likvideret af Modstandsbevægelsen. Og om at hædre Kaj 

Munk paa Teatret kunde der slet ikke være Tale. Men man dristede sig til – ligesom 

Studenterforeningen – at hejse Flaget paa halv Stang.  

Det var paa Baggrund af disse Forhold, at Forfatteren Kjeld Abell Aftenen efter Mordet 

trængte ind paa Scenen, afbrød Spillet og sagde nogle Mindeord til Digterens Ære. Ophold i 

en Koncentrationslejr havde været ham sikkert, hvis Gestapo havde fanget ham. 

 Naar Vaabnene taler, tier Muserne. Kendsgerningerne modsagde denne Sentens, da 

Knud Sønderby bragte Teatret sit Skuespil ”En Kvinde er overflødig” (November 1942). Her 

gjorde Holger Gabrielsen en betydningsfuld Indsats ved som Iscenesætter at føre Stykket 

sejrrigt frem, efter at Forfatteren ved Omarbejdelse havde overvundet nogle dramatiske 

Mangler. Indholdet var aktuelt -  ikke i Forhold til Krigen – men derved, at mangfoldige 

Tilskuere havde oplevet Handlingen i Hverdagen, nemlig den evige Strid mellem Gamle og 

Unge, i dette Tilfælde en Moders kærlighedsfulde Tyranni mod sine Børn. Denne Figur 

magtede Fru Clara Pontoppidan til Fuldkommenhed, medens Repræsentanterne for den 

yngre Generation udførtes af Ebbe Rode og Bodil Kjer, to af Teatrets unge Kunstnere, paa 

hvem dets Fremtid hviler. De havde i deres Replik netop den moderne Ungdoms faamælte 

Tone.  

Som Dramatiker kunde Sønderby lære meget af sin Kollega C. E. Soya, en Mester i 

Opbygningsteknik; hans Skuespil ”To Traade” (November 1943) var saa fast og sikkert i hver 

Scene, at det burde finde Vej til Verdensteatrene. Det handler om den skæbnebestemmende 

Rolle, Tilfældigheder kan spille i Livet, og selv om Stykket er anden Del af en Tetralogi, kan det 

opføres selvstændigt. Faa Timer før Premièren modtog Teatret et af Tyskerne foranlediget 

Forbud mod Opførelsen, fordi Forfatterens sidste Bog var faldet dem for Brystet, og han selv 

arresteret. Chefen undlod imidlertid at reagere herpaa; men der skete intet, udover at der 

fremsattes anonyme Trusler om at sprænge Teatret i Luften.  

Som svar herpaa mente Ledelsen, at det vilde være klogt at lade den illegale Presse 

meddele, hvad Tyskerne havde i Sinde, idet man regnede med, at de muligvis vilde opgive 

Forehavendet, naar de saa, at Planerne var kendt. Beregningen viste sig at være rigtig.  

Forøvrigt var der efter Bombardementet af ”Tivoli” med det danske Politis Tilladelse 
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bevæbnet Vagt paa Teatret Døgnet rundt, og denne Tjeneste blev opretholdt lige til 

Befrielsen. Den blev udført af Teatrets egne Folk og Inspektøren, Hr. P. Bertholdt, var 

Vagtchef.  

 

Den sidste Sæson inden Kapitulationen var drøj at komme igennem. Tyskerne blev mere og 

mere nærgaaende – helt ud i Karikaturen. En Aften forlangte en af deres Overlæger i en 

Mellemakt en Tændstik til sin Cigar. Tjeneren i Teatrets Restaurant beklagede, han havde 

ingen. Tændstikker var i den Periode en meget sjælden Artikel. Saa vendte Lægen sig til en 

Herre blandt Publikum, som rystede paa Hovedet og smilede. Herover blev Tyskeren rasende, 

gik til Inspektørens Telefon og forlangte Teatret besat. Det skete omgaaende, og medens 

”Tosca” spilledes videre, stillede tysk Militær i Gangene, skønt Inspektøren forsikrede, at alt 

forløb i største Ro. Publikum blev højst forbavset, da det ved Forestillingens Slutning saa tyske 

Soldater, men der skete i øvrigt intet; det Hele var kun en tom Demonstration for at skaffe 

”Herrefolket” Respekt. Men end ikke en Tændstik Kunde fremskaffes ad den Vej!  

En anden Aften brød en Kolonne af Tyskernes Haandlangere, de saakaldte ”Hipofolk”, 

ind paa Teatret og lavede et ”hold up”. De søgte efter Vaaben, men fandt ingen, skønt Huset 

rummede mange. Heldigvis havde en ung Lægefrue fra Frihedsbevægelsen advaret 

Vagtchefen i Tide, saaledes at Vaabene var fjernede fra Alfarvej. 

 

I det sidste Efteraar før Kapitulationen blev Englænderen Oscar Wildes vittige Lystspil-Farce 

”Bunbury” en stor Sukces – hvor var det befriende at le midt i alt det triste, som skete ude i 

Byen. Rollerne blev fortrinligt spillet af Teatrets talentfulde Unge, Karin Nellemose, Bodil Kjer, 

Ebbe Rode og Mogens Wieth; de var beherskede i deres Komik og stilfulde i deres Karakteri-

stik, men da de var Genstand for allehaande Trusler, fandt de tre det tilraadeligst at flygte til 

Sverige, hvorfra Wieth fortsatte til England. Her gik han ind i Flyvertjenesten og uddannedes 

til Faldskærmsjæger – det var et andet England end det, han kom fra i Wildes victorianske Stil-

komedie. Men da Krigen var forbi, og Kunstnerne vendte tilbage – Ebbe Rode i sin Uniform fra 

den danske Brigade i Sverige – havde Publikum ikke glemt ”Bunbury”, men fyldte stadig 

Teatret.  

I Mellemtiden var C. E. Soyas sociale Tendens-Skuespil ”Parasitterne” opført Jan. 1945. 

Det giver et trist, men paalideligt Billede fra et lavt liggende københavnsk Millieu, livfuldt 

fremstillet af Johs. Meyer som den sjæleraa Mægler og især af Clara Pontoppidan som hans 

aandssvage Kone, men Det kgl.Teater vilde ikke være den Nationens store Billedbog, som det 

er, hvis Tilskuerne ikke snart efter var blevet løftet op i et renere Luftlag, da Oehlenschlägers 

Alderdomstragedie ”Kjartan og Gudrun” (Marts 1945) sattes paa Programmet.  
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Rygtet om, at Bygningen skulde sprænges i Luften, holdt sig stadig, og dersom det skete, 

vilde det være værdigst at gaa til Grunde under Arbejdet med en dyb og alvorsfuld Digtning 

som Strindbergs ”Paaske”. Men Stykket naaede først frem et Par Dage efter hin uforglemme-

lige Aften den 4. Maj 1945, da Meddelelsen om Kapitulationen naaede København gennem 

Radioen fra London. I samme Sekund vendte Stemningen sig fra knugende Tristhed til 

jublende Glæde.  

Endnu samme Aften hejstes Flaget, og nogle Blæsere fra Kapellet spillede fra Loggiaen 

nationale Sange, som Folkemængden istemte. Danmark var atter frit, man kunde igen færdes 

paa Gaderne uden at risikere sit Liv. Næste Morgen var Gestapo forsvundet og Friheds-

kæmperne myldrede overalt. De fik Vaabene udleveret. Deres underjordiske Tilværelse var 

forbi. Kong Christian gensaa første Gang Teatret den 12. Maj, da ”Elverhøj” opførtes som 

improviseret Festforestilling, men større Glans stod der om Ballet- og Sangaftenen den 1. Juni 

til Ære for de allierede Styrker, der havde fejet Gestapo væk, og om Universitetets Mindeaften 

for Danmarks Befrielse den 4. Juni, hvor vor nationale Opera ”Drot og Marsk” og August 

Bournonvilles internationale Ballet ”Sylfiden” udfyldte Aftenen. 

 

Det var en Lykke for den danske Nationalscene, at den i Besættelsens triste Aar havde en 

Chef, som var Stillingen voksen. Hr. Cai Hegermann-Lindencrone er en god dansk Mand, 

udgaaet fra en gammel Kulturslægt. Han fulgte i sin Ledelse en afbalanceret, men bevidst 

national Linie, der i høj Grad bidrog til at føre Teatret frelst igennem. Det var derfor meget 

fortjent, at Dagspressens Teatermedarbejdere tildelte ham Aarspokalen som  Anerkendelse af 

hans Indsats i en Periode af Teatrets Historie, der aldrig vil blive glemt. 

Den 1. September 1945 blev Kaj Munks Minde hyldet og æret, da hans af Tyskerne 

hadede nationale Skuespil ”Niels Ebbesen” opførtes første Gang. Hans Aand havde de ikke 

kunnet dræbe. Den sejrede over deres Terror. Og paa Kongens 75 Aars Fødselsdag den 26. 

September 1945 samledes Majestæterne i Logen med Norges Konge Haakon VII og Sveriges 

Kronprins Gustaf Adolf. Jubelen over dette Udtryk for Samhørigheden mellem de 

skandinaviske Lande var dyb og hjertelig. Omgivet af Kunstnerne hyldede Teaterchefen fra 

Scenen Majestæten i velvalgte Ord, og Kongen svarede: ”Tak for den dejlige Aften. De har 

beredt mig. Tak til alle, som har været med til at give Aftenen Festglans. Et Leve for den 

danske Skueplads – det er der, vi hører hjemme i vor Fritid.” 

 

 

*** 


