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Redaktionelt forord

Dette særnummer af Peripeti omhandler Odin Teatrets dramaturgi med udgangspunkt i 
forestillingerne Ur-Hamlet (2006) og Medeas bryllup (2008). Franco Perrelli skriver om 
grundlæggelsen af »Det danske hus« og Odin Teatrets rødder og forgreninger. Erik Exe 
Christoffersen skriver om dramaturgier i relation til Ur-Hamlet (2006) og Medeas bryllup 
(2008) og instruktøren Eugenio Barba reflekterer over den kreative proces som en form for 
dramaturgisk proces. 

Artiklerne kan med fordel læses i sammenhæng med Peripeti nr. 2 om teaterlaboratorie-
traditionen og nr. 10 om dramaturgi samt med særnummeret fra 2007 om serendipitet som 
organiserende greb i den kunstneriske proces. 

Odin Teatrets dramaturgi skaber interferens, en indgriben, en forstyrrelse eller en uor-
den på mange forskellige planer. Dels i forhold til teksten og tilskuernes reception, dels i 
forhold til det generelle teater og kulturpolitiske miljø. Odin Teatret, som siden 1966 har 
haft tilholdssted i Holstebro, har forstyrret den gængse perception af teater som kunstart, 
hvordan teatret opleves, hvor det udføres og af hvem og hvad teater som erfaring, viden og 
teknik også kan bruges til. Odin Teatret har skabt omkring 60 forestillinger, hvoraf omkring 
25 stadig spilles. 

Odin Teatret er indgribende i forhold til globale kulturer og lokale kulturer og skaber 
sin egen kultur som et rum for skuespillerens dramaturgi. Samtidig er der en multikulturel 
og politisk dimension i forestillingernes dramaturgi, som drejer sig om fremmedhed som en 
vigtig kraft i samfundets selvrefleksion. 

På en måde er Odin Teatret forankret i forskellige asiatiske og vestlige teatertraditioner. 
På en anden måde er teatret topmoderne og arbejder med et vidtforgrenet globalt netværk, 
som afspejler sig både i de enkelte forestillinger og i teatrets organisation. 



> Kong Ørvendel, Hamlets far (Cristina Wistari Formaggia) og hoffet: 
»Ur-Hamlet«, Bali 2006 (foto: Odin Teatret/CTLS Archives)



Det danske hus
Odin Teatrets rødder og forgreninger

Af Franco Perrelli

»Alligevel er det, som om en kraft holder min entusiasme for at lave teater i live«, skriver 
Barba i programmet til Andersens Drøm (2004). »Der er mange grunde til, at jeg fortsætter. 
Jeg kan sammenfatte dem i én sætning: teaterfaget er mit eneste fædreland og Holstebro 
er dets hjem« (s. 50). Eugenio Barba har siden 1979 haft dansk statsborgerskab, men taler 
stadig norsk og italiensk. »Det har været et valg«, fortæller Barba mig1, »helt fra ankomsten 
til Holstebro at forblive os selv og bevare forbindelsen med vores oprindelse«. En holdning 
som ikke skulle skabe en barriere, men snarere indlemme Odin Teatret i Danmark som en 
helstøbt og uafhængig krop med rødder i anderledeshed. Dette vanskelige mål må i dag 
siges at være nået. Odin Teatret nyder fuld opbakning fra de fleste miljøer i Holstebro, også 
det politiske spektrum. Ikke bare på grund af teatrets internationale prestige, men også – 
og måske endnu mere – på grund af dets tilstedeværelse i byen med mange aktiviteter og 
et bredt samarbejde med byens institutioner. Selv i det helt små. Noget der er gavnligt og 
mærkbart i byens liv.2 Odin Teatret har på den måde skabt en social handlingsmodel i lokal-
miljøet, som både har en særegen politisk tyngde og en samlende kraft.

Det kom på symbolsk vis til udtryk ved en fest den 2. oktober 2004 i anledning af tea-
trets 40 års jubilæum. Her var hele Holstebro inddraget i en to dages udvidet byforestilling 
med deltagelse af balletskole, politi og brandvæsen. Det hele kulminerede i en bryllupscere-
moni i byrådssalen for Odin Teatret (bruden) og Holstebro (brudgommen), repræsenteret af 
borgmester Arne Lægaard. Ved det meget effektfulde arrangement holdt bruden en tale for 
de inviterede, som udover at være skrevet specielt til lejligheden også var en overvejelse over 
teatrets nytte, der - set på afstand - virkeliggør det, som Odin Teatret i sin tid skrev i program-
met til sin første forestilling, Ornitofilene3:

Odins bryllupstale til Holstebro, den 2. oktober 2004.
Vi er i dag samlet her i byrådssalen i Holstebro for at give endegyldig form til en de 
facto forening. Vi er således her for at udføre en overflødig ceremoni. Eller rettere 
sagt, for at bevidne nødvendigheden af det overflødige. Kan et teater gifte sig med 
en by? Et teater og en by kan kun blive gift, hvis de begge søger deres rette identi-
tet. Hvad er et ægteskab, hvis ikke et møde med den fremmede, man elsker? Man 
gifter sig, fordi man savner noget. Da vi, Odin Teatret, kom fra Norge til Holstebro 
i foråret 1966, havde vi ingenting. Vi savnede alt. Også Holstebro savnede noget. 
Byen følte behov for en anden kvalitet i sit liv og var allerede i færd med at forandre 
sig. Odin Teatret var et af redskaberne til og et tegn på denne forandring ligesom 
Giacomettis »Kvinde på kærre«, vores kære »Maren å æ woun«. Begge udmagrede og 
nøgne. Mødet mellem teatret, som kom fra Norge, og byen, som ikke fandt sig i at 
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leve som en skygge i et provinshjørne, skabte mulighed for en forening, som efter 40 
år nu er værd at fejre med ægteskabets forpligtende kærlighedsbånd. Det, vi kalder 
livskvalitet, begrænser sig ikke kun til materiel behagelighed, men har også et skær 
af overflødighed. Livskvaliteten kan være et lys, der gør farverne mere strålende og 
levendegør de ting, der omgiver os, og hvis kraft til forveksling ligner kærlighed. 
Kunstens formål er at frembringe dette lys. Til tider, når vi kommer ud fra en kon-
cert, en forestilling eller en udstilling, har det, vi har set og hørt, ikke blot interesseret 
os og lært os noget: det har bevæget os, åbnet vores øjne og afsløret nye sider af vores 
eksistens. Når vi derefter igen befinder os i vores bys velkendte gader, i hverdagens og 
vinterens grå ramme, oplever vi byen som forvandlet. Men det er os selv, der forvand-
ler det velkendte gennem vores eget, forandrede blik. Man gifter sig, fordi man føler, 
at man ikke er nok i sig selv. Hvorfor skulle en by ikke være nok i sig selv, når den er 
velfungerende og består af nyttige og nødvendige institutioner? Hvorfor vil byen ind-
føre det overflødige? De gamle kirker og smukke klokketårne er åbenbart ikke nok til 
at give os følelsen af, at vi berører himmelen. Det er det overflødige, som tænder en 
gnist i vores liv, som giver det mening og overskrider vores grænser. Det overflødige 
er nødvendigt, akkurat som håbet er. Odin Teatret ved, at det er overflødigt. Det er 
grunden til, at vi i dag gifter os med vores by.

Barba havde allerede i 1989, i skriftet Vor by, udgivet af Odin Teatret i anledning af sit 25 års 
jubilæum, vedkendt sig sin nære tilknytning til Holstebro:

Mange venner, både i Danmark og i udlandet, mener, at jeg idealiserer Holstebro 
i mine artikler, i mine forelæsninger og i interviews. Det er rigtigt. Både jeg og de 
norske skuespillere, som i 1966 forlod deres familie og deres sprog og flyttede Odin 
Teatret fra Oslo til Holstebro, er følelsesmæssigt tæt knyttet til denne by. Ikke blot er 
vores børn født her. Også Odin Teatret voksede op her, et teater, hvis aktivitet – ud 
fra det, vi kan læse – har sat spor i de sidste 25 års teaterhistorie.

For Barba betyder mennesker mere end steder og huse, eller måske hænger de sammen med 
stederne og husene. For når han tænker på den modstand, Odin Teatret i begyndelsen vakte 
i en del af Holstebros befolkning og den deraf følgende alvorlige risiko for at blive sat på 
porten og blive kvalt allerede ved fødslen, tilføjer han:

Men en by er de mennesker, som bor i den, og når jeg taler om Holstebro, tænker jeg 
på Kaj K. Nielsen, på Jens Johansen og på medlemmerne af byrådet, som tog vores 
ideer, vores drømme og vores ungdom alvorligt. Set med mine øjne er de mennesker 
medansvarlige for Odin Teatrets opvækst. (Eugenio Barba, »Når tilskueren skriver til 
skuespilleren«, Vor By, Odin Teatrets Forlag, Holstebro, 1989, s. 103)
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Kulturmodel Holstebro
Kaj K. Nielsen var borgmester i Holstebro i 1966. Jens Johansen var kommunaldirektør og 
byrådet havde socialdemokratisk flertal. I et overordnet nationalt perspektiv var der ikke en 
særlig positiv stemning over for kulturelle eksperimenter. Det var tiden med den såkaldte 
»rindalisme«, en populistisk retning, hvis eksponent var den socialdemokratiske lagerarbej-
der, Peter Rindal, som var modstander af, at kultur forbeholdt de privilegerede samfundslag 
skulle have offentlig støtte. Samtidig herskede der en udbredt, ideologisk mistillid til avant-
gardistisk kunst, der blev betragtet som alt for fremmedartet for almindelige mennesker. Der 
kunne således være grobund nok for, at der blandt Holstebros borgere herskede utilfredshed 
med deres øverste embedsmænd og politikernes banebrydende politik. Man skal også tage i 
betragtning, at der dengang ikke blev ydet offentlig støtte til »avantgarde«-teaterforestillinger. 
Man begunstigede udelukkende de offentlige teatre, der alle lå i de større byer København, 
Odense, Aalborg og Århus. Så selvom kommunens tilskud var nok så beskedent (beløbet 
svarede nogenlunde til en arbejders årsindkomst), blev Holstebros teatereksperiment i man-
ges øjne mere set som noget excentrisk end noget exceptionelt.

I en lokal avistegning fra ’67 ses en satire over Holstebro Kommunes glade ødslen med 
ressourcerne til en kunstkonsulent (forfatteren Poul Vad), til en avantgardekomponist 
(Jørgen Plaetner), til Eugenio Barba (med briller og en maske i hånden, som sluger penge-
sedler) og til andre repræsentanter for den alternative kultur.

Barba holdt lav, men selvbevidst profil i øjet af den orkan, som rejste sig i april 1967 
blandt byens befolkning efter en tv-transmission, der havde vist Odin Teatrets usædvanlige 
træning. I et interview til Ekstra Bladet i København, 19. oktober 1967, bemærkede han: 
»Der har altid og vil altid eksistere to former for kultur: en folkelig og en elitær, og der 
er intet skræmmende i, at nogle mennesker måske ikke føler sig på bølgelængde med det 
nye«. Borgmesteren, Kaj K. Nielsen, der var postbud, stillede sig på Odin Teatrets side. Ved 
stormfulde og barske møder bad han om blot nogle få år til at bedømme et teater, der var 
så anderledes, og han forsvarede en kulturpolitik, der ikke ville give bonus på kort sigt. Han 
gentog, at han selv ikke havde forudsætninger for at foretage en sådan vurdering, men at 
der fandtes adskillige kompetente personer, som stod inde for værdien af og de kunstneriske 
muligheder hos Barbas gruppe.

Kritikeren Jens Kruuse havde med sin anmeldelse af Jens Bjørneboes Ornitofilene 
i Jyllands Posten banet vej for Odin Teatret i Danmark. Så da forestillingen kom til 
København, kunne Anne-Katrine Gudme den 23. november 1965 skrive i Information, 
at Ornitofilene henvendte sig »til alle, som efterlyste fornyelse af den danske scene«. Det var 
Christian Ludvigsen, fra 1963 ansat som forskningsstependiat ved Aarhus Universitet, der 
arrangerede det første gæstespil med Odin Teatret sammen med to dramaturgistuderende, 
Palle Jul Jørgensen og Jens Okking. Den eksterne lektor Tage Hind inviterede Eugenio Barba 
til at holde en forelæsning på universitetet i forbindelse med Odin Teatrets danske turné i 
november 1965. 

Det blev begyndelsen til en langvarig forbindelse mellem den italienske instruktør og den 
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akademiske verden, som gennem årene, især i forbindelse med ISTA, International School of 
Theatre Anthropology (1979) fik både praktisk og teoretisk indflydelse på studieordningerne 
indenfor teaterhistorie og dramaturgi. Samarbejdet nåede et foreløbigt klimax i 2004 ved 
oprettelsen af CTLS (Centre for Theatre Laboratory Studies) som et fælles forskningsmiljø 
mellem Afdeling for Dramaturgi og Odin Teatret blandt andet baseret på teatrets arkiv med 
dokumentation over forestillinger, seminarer, samarbejder etc. 

Ludvigsen havde stiftet bekendtskab med Barba, da denne i 1964 besøgte København 
for at udbrede kendskabet til Grotowski (via tidsskriftet Vindroses redaktør Jess Ørnsbo):

Det første møde med Eugenio gjorde indtryk på mig. En teatertosset italiener, der 
snakkede (næsten) norsk og havde vilde planer om et teatertidsskrift og et helt nyt 
teater ... Med sin grundskoling i Polen vidste han på flere områder, især østeuropæi-
ske (Grotowski m.v.), mere end mig. Han var også godt orienteret om vigtige tea-
terfolk i Vesteuropa som Antoine, Appia, Gordon Craig, Etienne Decroux m.v. Det 
var klart, at han var noget særligt, og at han især interesserede sig for at videreudvikle 
skuespillerens kunst til noget andet og mere end reproduktion af en forfatters tekst. 
(Chr. Ludvigsen, Det begyndte med Beckett – Min egen teaterhistorie, Institut for 
Dramaturgi, Århus, 1997, s. 32).

Ludvigsen blev en uvurderlig støtte for den lille gruppe, som i Oslo efter store vanskeligheder 
var gået i gang med prøverne på Jens Bjørneboes Ornitofilene. Han omtalte Odin Teatret 
både i den danske teaterverden og i de litterære cirkler. I 1965 opsøgte Ole Sarvig Odin 
Teatret via Dea Trier Mørch4 og overværede prøver på Ornitofilenerne i bunkeren i Oslo. 
Besøget fik dem til at føle sig mindre isolerede, og Sarvig anbefalede forestillingen til Chr. 
Ludvigsen, som han mente var den rette til at varetage teatrets interesser i Danmark. Få uger 
efter var de inviteret til tourné i Jylland med start i Århus. 

Etablering af teaterlaboratoriet
Gruppens første år i Danmark var præget af tilbagevendende økonomiske kriser. I for-
året 1969 opstod den utvivlsomt mest truende, men også mest opsigtsvækkende, som gav 
genlyd blandt danske intellektuelle og kunstnere. Odin Teatret var i slutningen af 1968 i 
gang med at organisere et nordisk seminar og havde inviteret Dario Fo, Etienne Decroux 
og Jacques Lecoq i forventning om tilskud fra Nordisk Kulturfond. Tilskuddet udeblev. 
Kunstneriske og intellektuelle venner (også i Norge med Jens Bjørneboe i spidsen) reage-
rede. Selv pressen. Især Politiken, som under overskriften Odin Teatret skal reddes hurtigst 
muligt bad Kulturministeriet om at skride ind. Imens eksploderede debatten om regeringens 
generelle politik for dansk teater. Den 30. januar, stadig i Politiken, forklarede Poul Vad, 
at »Odin Teatrets eksistens i en by som Holstebro burde ses i et bredere perspektiv«, mens 
Georg Andrésen, den 9. februar i Aarhus Stiftstidende, skrev en lang artikel med overskriften 
Mangler 130.000 kr. Det økonomiske hul var egentlig omkring 300.000 kr. Heri under-
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stregedes både den foruroligende økonomiske situation og de kunstneriske følger for Odin 
Teatret, der stadig var ved at etablere sig og derfor utroligt sårbart, fordi det ikke fik et fast 
statstilskud.

Artiklen indeholdt et langt interview med Barba, som – ligesom Grotowski plejede at 
gøre – på det bestemteste tog afstand fra betegnelsen »eksperimenterende« for sit truede 
teater. Instruktøren benyttede lejligheden til at understrege, at Odin Teatret snarere var 
»temmeligt traditionelt«, fordi det havde en »fortsat søgen efter sandheden på scenen« som 
udgangspunkt (allerede praktiseret af Stanislavskij) og fulgte en egen »teatermæssig logik« 
(ligesom Meyerhold). Det knyttede sig til Rimbauds og kubisternes ekspressive revolution, 
og (hvad der var karakteristisk for Eisenstein) det var helt bevidst om kunstens følelsesmæs-
sige påvirkning af tilskueren. I forhold til disse tre klassiske personligheder fra verdensscenen 
betragtede Barba Grotowski »mere som en moralsk end en faglig læremester«.

Den »tradition«, som Barba påberåbte sig, gjorde dog ikke særligt indtryk på skuespil-
ler og instruktør ved Det Kongelige Teater5, John Price, som i TV erklærede, at for hans 
skyld kunne Odin Teatret godt forsvinde. Helt uventet tog en anden kendt skuespiller, Ove 
Sprogøe, sammen med Knud Schønberg, anmelder ved Ekstra Bladet, parti for teatret i 
Holstebro. Ingen af dem kunne siges at være tæt på Odin Teatret. Alligevel mobiliserede 
de formanden for Skuespillerforbundet med det resultat, at »årets største skuespillershow« 
– som det hed i avisannoncerne – den 10. april 1969 blev arrangeret i Falkoner Centret i 
København til fordel for det lille teater i Holstebro, der var på fallittens rand.

Heri deltog bogstaveligt talt landets mest kendte kunstnere: blandt andre Ghita Nørby, 
Bodil Udsen, Lily Broberg, Louis Miehe-Renard, Ove Sprogøe og flere af Det Kongelige 
Teaters skuespillere som Henning Moritzen, Erik Mørk, Lise Ringheim, koreografen 
Flemming Flindt og balletdanser Vivi Flindt. Dirch Passer optrådte med en russisk grame-
lot, der var Dario Fo værdig. Fo var i forvejen en god ven af Odin Teatret og det nordiske 
publikum og ankom fra Milano til lejligheden. Der var også afsat lidt tid til Odin Teatrets 
skuespillere, som var temmelig fremmede i disse strålende omgivelser. De viste en scene fra 
Kaspariana. Odin Teatrets nære rådgiver, forlagsdirektør Martin Berg6 husker:

Jeg sad med klamme hænder oppe på balkonen og sendte et stjålent blik til Jess 
Ørnsbo og Poul Vad, mens de spinkle kroppe på scenen forgæves vred sig i deres 
hvide lagener mellem rampen og scenetæppet med noget, der mindede om jamren og 
en slags små skrig. Så begyndte der en hyssen i salen. En mumlen og en hyssen. Det 
var ikke »sådan noget«, folk havde betalt for at se. Og tæppet gik hurtigt og skånede 
mine Odin venner for en yderligere konfrontation med publikum. Men Dario Fo 
var storartet, og resten var en succes, og der var så forhåbentlig kommet rigtig mange 
penge i kassen.
(M. Berg, Treklang, Vindrose, København, 1986, s. 40).

Aftenens indtægt blev omkring 40.000 kroner netto og dagen efter bevilgede Kulturministeriet 
150.000 til teatret. Efterfølgende ved lovrevisionen i 1970 gav en ny paragraf 7 mulighed 
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for støtte til anden teatervirksomhed, og dermed opnåede Odin Teatret statslig anerkendelse 
som teaterlaboratorium. Som Barba bemærkede i et brev den 3. april samme år til Jens 
Bjørneboe, »af noget skidt var der kommet noget godt«, og krisen endte med at have placeret 
Odin bedre »i den danske teatergeografi« og fået synliggjort gruppens kulturelle indsats8.

Odin Teatret havde i samme periode taget initiativ til et »studie af kulturpolitikken og 
teatret«. Det drejede sig om en bred sociologisk undersøgelse udført af et dansk-svensk team 
ledet af professor ved Lunds Universitet, Ingvar Holm, sammen med Viveka Hagnell og Jane 
Rasch. Formålet var at undersøge konsekvenserne af Holstebros kulturpolitik, befolkningens 
teatervaner og Odin Teatrets sociale indflydelse9. Undersøgelsen kunne på den måde hjælpe 
med at identificere stedet, hvor Odin Teatret arbejdede og dermed gøre karakteren af teatrets 
handledygtighed mere klar. Barba forklarede mig:

Vi følte behov for at skabe en tydelig profil for vores teaterlaboratorium. De histori-
ske teaterlaboratorier havde forsket i og eksperimenteret med skuespillerens teknik, 
men til forskel fra Stanislavskij, Meyerhold og Grotowski havde jeg ingen egentlig 
skoling eller en lang, praktisk erfaring bag mig. Derfor, da Odin Teatret begyndte 
at bruge betegnelsen »laboratorium«, skulle det snarere opfattes som en kerne af 
»selvlærte personer«. En formulering, som derefter blev brugt af mange andre unge 
og nye grupper. Ingvar Holms sociologiske undersøgelse hjalp mig til bedre at for-
nemme vores lokale sammenhæng og de enkelte tilskuere. Vi lærte, for eksempel, 
at tilskuerne til Ferai, som jævnligt så teaterforestillinger, især koncentrerede sig om 
scenerne med genkendelige konflikter. Derimod blev de, som for første gang så vores 
forestilling, tiltrukket af dens følelsesmæssige tildragelser og irrationelle elementer, 
men samtidigt var de så berørte, at de erklærede, at de ikke ønskede at sætte deres 
ben i vores teater mere. De havde ikke kedet sig, men de havde oplevet alt for stærke 
reaktioner, som de mere kultiverede tilskuere var i stand til at holde på afstand ved at 
filtrere dem gennem intellektuelle kategorier. De informationer, der kunne uddrages 
af Holms undersøgelse, har været en særdeles nyttig rettesnor i mit arbejde.

Ingvar Holm havde nemlig observeret:

Barba udtrykker sin teaterideologi helt klart, når han taler om en teatertradition, 
teaterhistorien bekræfter dette, som kun har lagt vægt på ordene, på deres logiske 
mening og psykologiske nuancer. På teatret tillader man ikke, at ordene demaskeres 
gennem kropslige reaktioner og dermed heller ikke at give udtryk for spændingen 
mellem følelse og intellekt, hensigt og handling. Når en tilskuer bliver konfronteret 
med et teater, som er tro mod livets dialektiske og modsætningsfyldte processer, bli-
ver han forvirret. Det hænger sammen med en betinget måde at se teater på: teater 
skal ikke være farligt. Det skal ikke afspejle de komplicerede sammenhænge mellem 
fysiologiske processer og sociale modsætninger.
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[…] Det er Ferai undersøgelsens vigtigste resultat, at et publikum, ufordærvet af tea-
ter, faktisk har lagt mærke til det »svære« i teatret, når det reagerede på scener, per-
soner og konflikter. At samme publikum så også helst siger nej til at komme i teatret 
igen er samtidigt forståeligt. Det er noget, som det levende teater kan tage som en 
udfordring. Når Odin Teatret er blevet en del af Holstebro, indebærer det en chance 
for at afprøve eksklusivt teater på folkescenens betingelser. Det er deri, det enestående 
består. Et paradoks forvandlet til kulturpolitik.10

 

Odin Teatrets indflydelse har ikke mindst været stærkt medvirkende til dannelsen af et nyt 
teater i Danmark. Det grundlæggende i dette var samarbejdet med Dramaturgi ved Aarhus 
Universitet, hvor studenterne blev stillet over for praktiske teaterkrav. Således fik de stude-
rende ved instituttet helt fra 1966 lejlighed til at deltage i seminarer med Grotowski, som 
Odin Teatret organiserede. Dette påvirkede nogle af dem til at danne gruppeteatret Team i 
Herning. Odin Teatret havde vist eksemplet og bevist, at det var muligt at lave teater uden 
for de store byer. I løbet af nogle få måneder dannedes også Banden med Niels Andersen 
og Gruppen med Torben Jetsmark. Begge var elever ved Det Kongelige Teaters Elevskole. 
Efter at have deltaget i Odin Teatrets seminarer valgte de begge gruppeteatrets vej. Denne 
påvirkning og støtte fortsætter underjordisk helt frem til i dag, hvor Teatret Om i 2005 har 
etableret sig som egnsteater i Ringkøbing efter flere års virksomhed i Vinderup.

Det 3. Teater
Barba sammenfatter (til undertegnede) teatergruppernes, som han senere benævnte det 
»Tredje Teater«, opståen og spredning således:

I begyndelsen var det Holstebro Kommunes overraskende kulturpolitik, som tillod 
en lille amatørgruppe at blive professionel. Odin Teatret var det første eksempel på 
decentralisering. Vi slog os ned i en egn uden teatertraditioner. Ikke i en teaterbyg-
ning, men som en gruppe mennesker, der var motiveret af et idealt syn på håndvær-
ket, og som viste forestillinger i lokaler, hvor der ikke plejede at blive vist teater. Vi 
udviklede en alternativ, professionel skuespilleroplæring, som ikke foregik gennem 
skolegang.

Hertil kommer Grotowskis tilstedeværelse, som bogstaveligt talt opildnede de 
utilfredse og nysgerrige unge og ældre skuespillere, som fra hele Skandinavien eller 
andre dele af kloden samlede sig om hans seminarer i Holstebro. Det er vigtigt her 
at huske, at der dengang ikke eksisterede praktiske kurser for skuespillere. Vi var de 
første til at organisere den slags seminarer og samtidigt bygge en praktisk træningspro-
ces op som forberedelse til og udvikling af en professionel identitet. Odin Teatret vir-
kede som et center for information og kontakter. Vi inviterede kunstnere med deres 
forestillinger, men også til at vise deres arbejdsmetoder. Tænk bare på det seminar, vi 
tilegnede det ukendte, tjekkiske teater i april 1967 (der i øvrigt faldt sammen med 
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»Foråret i Prag«). Heri deltog Krejča og Smoček med deres frihedshungrende fore-
stillinger, demonstrerede deres arbejdsmetoder og formulerede deres politiske mål. 
Eller på den pionerlignende præsentation af asiatiske teatre, som var aldeles ukendte 
i halvfjerdserne.

Vi følte nu, at Odin Teatret, efter at have bevidstgjort behovet for en ny teater-
pædagogik og igangsat andre lignende initiativer i de større byer, skulle realisere sin 
opgave som »laboratorium« ved at fortsætte at være lokomotiv for anderledes og 
stimulerende initiativer. I samarbejde med Venedig Biennalen inviterede vi derfor i 
1972 for første gang i Europa en nō, en kabuki og en moderne forestilling fra Japan. 
Det var også første gang, jeg fik mulighed for at se det totale landskab af disse så 
anderledes teaterformer. Noget, der endnu ikke var lykkedes for mig på mine rejser i 
Asien. Derefter kunne vi slå dørene op for balinesiske, javanesiske og indiske teatre. 
Jeg havde altid været interesseret i de klassiske, asiatiske teatertraditioner, men nu 
kom jeg i personlig kontakt med erfarne mestre og unge teatergrupper i deres eget 
land.

Her er nogle af præmisserne for Odin modellen, som den udviklede sig i de første 
år, og som i dag kan sammenfattes i nogle adskilte, men samstemmende arbejdsom-
råder:

 1) Kunstneriske aktivitet med forestillinger og teori, faglig spredning gennem 
seminarer, kurser og udgivelse af bøger og tidsskrift.

 2) Alternativ læring, også i form af teaterantropologisk forskning og sammenlig-
nende studier af andre teatertraditioners tekniske principper. Det er først og frem-
mest The International School of Theatre Anthropology (ISTA), som tager sig af 
denne opgave.

 3) Kulturel indsats, gæstfrihed overfor andre teatre og forestillingsformer fra 
andre kulturer og tæt samarbejde med flere universiteter.

 4) Periodiske og mangeartede initiativer, der bevidst inddrager de sociale struk-
turer både i Holstebro og andre steder. Teatrets fremgangsmåder bliver anvendt for 
at tilskynde til møder og udveksling, etablere byttehandler, mellem de forskellige 
kulturer, som vor tids byer består af.

Alt i alt et teater, som udover virkningen og prestigen af sine forestillingers kunst-
neriske slagkraft, også er »en teater-kultur«, fordi det er lykkedes os at bruge teater-
håndværket inden for andre og tilsyneladende fjerne, sociale områder. I dag virker 
den model som inspirationskilde fra Europa og Asien til USA og Latinamerika. Det 
er modellen på en teatergruppe, der er dybt rodfæstet i sit lokale samfund, og som 
samtidigt er i stand til at konfrontere sig fagligt og kunstnerisk med sammenhænge 
og omstændigheder, der er usammenlignelige og fjerne.

Det kan ikke benægtes, at udbredelsen af alternative initiativer og festivaler som fænomen 
også har rod i den politik for gæstfrihed og turneformidling, som Barbas gruppe praktise-
rede helt fra starten i Holstebro, og som var noget helt usædvanligt i Danmark dengang. 
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Gæstespil som Smid damen ud af Dario Fo og Franca Rame i 1968, som Ronconis Orlando 
Furioso og Becketts Oh! Les beaux jours med Madeleine Renaud og Jean-Louis Barrault i 
1970 var vaskeægte nyskabelser inden for teaterorganisation og -formidling, udført af en 
gruppe, som endnu var skrøbelig og placeret langt ude i provinsen. Undertiden var det – som 
det var tilfældet med de tolv opførelser af Grotowskis Apocalypsis cum figuris i 1971 – lige-
frem nødvendigt at oprette en luftbro mellem Holstebro og København for at transportere 
publikum. Eller Odin Teatret etablerede sit eget internationale samarbejde.

Hvad angår »teater-kultur«, som Barba definerer begrebet, har Odin Teatret aldrig 
været et agit-prop teater. Jeg kan henvise til den formulering, som Barba i halvfjerdserne 
og frem anvendte om problemet, der dengang var meget aktuelt: »Der er ikke brug for et 
politisk teater, men for en politik skabt med teater«. Alligevel bliver Odin Teatrets aktivitet 
omkring 1968 omdrejningspunkt for det politiske teater, som eksploderer i Danmark og i 
det øvrige Skandinavien på dette tidspunkt11. Viktor Jevan og Bertel Torne, aktive debat-
tører i Information og Politisk Revy og igangsættere af eksperimenterende og progressivt 
gruppeteater, skelede faktisk mere til Holstebro end til de samtidige amerikanske vækstlag.12

Især Jevan, som på nært hold havde fulgt Odin Teatrets prøver på Ole Sarvigs Kaspariana 
og skrevet en fyldig og rosende omtale i Politisk Revy (den 24. februar 1967), anså Barba 
for intet mindre end »sylen mod vores elendige sceners slette hjerte«13, Odin Teatrets orga-
nisation, etik og arbejdsform som »laboratorium«, »instruktøren som skuespillerens magiske 
spejl« og pædagog, »forestillingen som tilskuerens magiske spejl«, der fremprovokerer en pro-
ces af kompleks genopdagelse af og fordybelse i virkeligheden, træningen som »kritisk dialog 
mellem skuespilleren og hans egen krop« og endelig teksten som en »dynamisk kerne«, som 
hele gruppen arbejdede rundt om (Viktor Jevan) (Ibid. 91-92). Generelt blev også de spor 
af oprør og ungdommelig utilpassethed, der var underforståede i Kaspariana, fortolket som 
tegn på et bevidst valg af et nyt, ikke-voldeligt, radikalt teater, der dog primært blev opfattet 
som »en kollektiv humanisme« (Bertel Torne)14.

Det var især gennem de grupper, der blev grundlagt af Jevan og af Torne, og som var 
sideløbende med »Fristaden Christiania«, at Odin Teatret indirekte forbandt sig med den 
unge danske generations alternative sociale eksperimenter15.

Mange af Odin Teatrets skuespillere har medbragt deres erfaringer i forskellige andre 
teatermæssige og kulturelle sammenhænge. Her skal blot nævnes nogle navne: Ulrik Skeel, 
skuespiller i Min fars hus, Brechts aske og Millionen, var i en årrække aktiv som rådgiver 
og koordinator i Ringkøbing Amts kulturelle initiativer og sidder i flere kulturinstitutio-
nelle bestyrelser, bl.a. i det regionale kammerorkester, Ensemble MidtVest og i Kulturhuset 
i Holstebro; turnélederen og skuespiller Jan Torp startede Kaskadeteatret og skabte en for-
ening af børneteatre samt en børneteaterfestival; svenskeren Tom Fjordefalk grundlagde i 
Stockholm gruppen Sharazade og blev senere leder af Tyst Teater ved Riksteatern. I Norge 
skabte Odin skuespilleren Elsa Kvamme Saltkompagniet og fortsatte derefter i en karri-
ere som præmieret forfatter og filminstruktør; Reidar Nilsson dannede Tukak’ Teatret, 
det første Inuit teater i Danmark, i den lille by Fjaltring, ikke langt fra Holstebro; Torkild 
Lindebjerg arbejder inden for børneteatret, og Carita Rindell har oprettet en alternativ 
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teaterskole i Finland. Og man skal ikke glemme dem, som i nogle år var med til at styre 
Odin Teatrets administration og organisation: Per Moth, som dannede Theatre Traffic of 
Scandinavia og arrangerede Peter Brooks’ turneer med Carmen og Mahabharata og med 
Théâtre du Campagnols Le Bal; eller Kathrine Winkelhorn, der sad i Trevor Davies’ styre-
gruppe for København Europæisk Kulturby ’96. Senere udviklede hun kulturprojekter for 
Kulturministeriet i Det Danske Institut. 

Odin Teatret er ikke den type teater, der viljeløst er blevet podet på en fremmed nation, 
men er en ægte igangsætter af kulturelle energier, en åbner af brecher og mellemrum, ja, 
endog en skaber af uorden, som det officielle Danmark ikke er forblevet upåvirket af, efter-
som det har tildelt Eugenio Barba flere forskellige former for anerkendelse. Odin Teatret blev 
hædret i 1988, da Barba modtog æresdoktorgraden i filosofi ved Aarhus Universitet. I 2002 
fik han den livsvarige statsydelse som »samfundets officielle anerkendelse af og taknemmelig-
hed for de værdier, han har skabt som kunstner, og som har beriget samfundet som helhed«.

I 2000 blev Barba af dronningen udnævnt til Ridder af Dannebrog, en æresbevisning, 
som i sin tid gjorde Ibsen så stolt. Barba har uden undtagelse benyttet disse lejligheder 
til at forvandle sådanne personlige hædersbevisninger til noget, der kunne deles med hele 
Odin Teatret. Eller til symbolske udtryk for solidaritet. De 25.000 kroner fra Det Danske 
Akademi (Kjeld Abell Prisen), som han modtog i 1981, gik således dels til Jerzy Grotowski 
og dels til Amnesty Internationals Klinik for Torturofre i København. I 2000 fik Eugenio 
Barba tildelt den prestigefyldte Sonning Pris, der tidligere var givet til personligheder som 
bl.a. Bertrand Russell, Laurence Olivier og Ingmar Bergman. Også denne gang videregav 
Barba prisen på 500.000 kroner til velgørende formål16. Prisen modtog han som »forsker 
i teaterkunstens grundlæggende principper« og »samtidigt en fremragende kunstner«, som 
»gennem sin kunst og sit teater har været i stand til … at forbinde sin brede europæiske 
baggrund, der strækker sig fra Italien til Norge og fra Polen til Danmark, med et verdensom-
spændende netværk, fra Fjernøsten over Europa og så langt som til Latinamerika …« (citeret 
fra Rektor Kjeld Møllgårds prisoverrækkelsestale).

Et blik på kulturarven
I perioden mellem 2004 og 2006 har Odin Teatret yderligere rettet sin opmærksomhed 
mod den danske kulturarv. Dels har teatret i Andersens drøm beskæftiget sig med både H. C. 
Andersens liv og hans eventyrlige værker, og dels har det i Ur-Hamlet (med ISTAs Theatrum 
Mundi som udgangspunkt) sat form på den oprindelige Hamlet-figur. Ur-Hamlet er nemlig 
baseret på Saxo Grammaticus’ Vita Amlethi og ikke på Shakespeares klassiske model. Begge 
forestillinger er blevet til på særlige opfordringer (dels 200 års fejringen af den store, dan-
ske forfatter og dels efter en invitation fra Hamlet Sommerfestival og KIT – Københavns 
Internationale Teater til at skabe en forestilling til Kronborg Slot). Disse opfordringer er 
blevet et udtryk for den seneste anerkendelse, af næsten national karakter, som det officielle 
Danmark har givet teatret i Holstebro – selv om det er et teater, der blev skabt af indvandrere 
og også i dag har mange medarbejdere fra hele verden. Odin Teatret fortsætter med at foku-
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sere på en globaliseret verdens urimeligheder og illusionen om de beskyttede paradiser, som 
de skandinaviske socialdemokratier engang var.

Fra en af de første artikler om Odin Teatret i Holstebro husker jeg især titlen »Der er 
noget råddent i Kongeriget Danmark«; et forståeligt kampråb dengang for et teater, som fød-
tes med viljen til at gå mod strømmen og være et alternativ. Ur-Hamlet synes at vende tilbage 
til denne holdning – også ved at henvise til Saxo, som oprørt taler om »historiens bestialitet« 
(et udtryk af Jens Bjørneboe, som virkelig udtrykker kernen i Barbas teater). Man har næsten 
indtrykket af, at det er en ring, der sluttes. Det er en venden tilbage til oprindelsen og den 
uforsonlige harme, den dialektiske og problematiske spænding i Ferai. En tilbagevenden til 
den skjulte, men aldrig hvilende, brechtianske ånd i Odin.

I Ur-Hamlet bliver denne fornemmelse helt tydelig gennem forestillingens sceneskilte og 

> Julia Varley som Klotho, gudinden der spinder og afhugger menneskets livstråd i: 
»Medeas Bryllup«, Holstebro 2008 (foto: Tommy Bay)
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Barbas skuespilleres energi og næsten sammenflettet med de asiatiske teatres mestre, hvis eks-
pressive kraft henholdsvis dæmpes og forstærkes med sangen og musikken. Dette indtryk får 
yderligere kraft i den ferme blanding af belærende episkhed og følelsesappel, af den nærmest 
tørre afmystificering af prototypen (det drejer sig om en Hamlet, der bliver ført tilbage til 
sin oprindelige råhed, blottet for enhver refleksiv kompleksitet) og af en kontinuerligt vibre-
rende atmosfære, som i De syv samuraier eller de drabelige kampe, »i pupi« (de store dukker) 
udkæmper i det sicilianske marionetteater. Og endelig den store, udvidede korscene, som er 
forestillingens akse, hvor en sværm af emigranter samler sig i et udstrakt, myldrende yder-
område, fuldt af kriminelle, prostituerede, smuglere og desperate. Tilskueren står overfor en 
moderne »ødemark« med spøgelser, genfærd og ånder, som tvinger ham – som det sker for 
Hamlet – til at se det onde og uretfærdigheden i øjnene og spørge, om han dog ikke bare kan 
gøre noget. Det er derfor ikke overraskende, at der i denne politisk fornyede sammenhæng 
lyder ekkoer fra Artauds pest17 eller Living Theatre’s Mysteries.

Oversat fra italiensk af Dorthe Kærgaard

Franco Perrelli: italiensk professor, underviser i Performance Studies ved Torinos Universitet 
med skandinavisk teater som speciale. Blandt hans seneste bøger er William Bloch. La regia 
e la musica della vita (Led, Milano, 2001); Storia della scenografia (Carocci, Roma, 2002); 
August Strindberg (Iperborea, Milano, 2003); Henrik Ibsen. Un profilo. Edizioni di Pagina, 
2006. I maestri della ricerca teatrale. Il Living, Grotowski, Barba e Brook (Laterza, Roma-Bari, 
2007).

Noter
1  Artiklen af den italienske professor Franco Perrelli er fra hans bog Gli spettacoli di Odino: 

La Storia de Eugenio Barba e dell’Odin Teatret (Odins forestillinger: Eugenio Barbas og 
Odin Teatrets historie) (Edizioni di Pagina, Bari, 2005). Der er således i artiklen tale om 
et »fremmed« blik på Odin Teatrets historie i Danmark. Artiklen er redigeret af Erik Exe 
Christoffersen, og tidligere lektor Chr. Ludvigsen har bidraget med faktuelle oplysninger 
til teksten.

2  Både Byrådet i Holstebro, flere af dets tilknyttede organisationer og private komitéer har 
tildelt Odin Teatret adskillige former for anerkendelse: Unibanks Initiativpris i Holste-
bro Kommune 1993, Lions Pris 1994, Turistprisen 2004, Holstebro Kommunes Sund-
hedspris 2005, som teatret fik, fordi »det, med sine festuger, har været med til at sprede 
livsglæde og humør blandt borgerne i Holstebro: Jeg tror, at Odin Teatret faktisk er 
eksperter i sundhedsfremme …«, som Frida Rasmussen fra Sundheds- og Forebyggelses-
rådet i Holstebro formulerede det i sin begrundelsestale.

3  »Et teater har ingen eksistensberettigelse, hvis det ikke er sig sin sociale funktion bevidst. 
Når vi bruger adjektivet ’social’ tænker vi først og fremmest på en etisk indstilling og på 
en klar følelsesmæssig holdning til medmennesket. Fordi alt afledes af denne holdning i 
kunsten, æstetik såvel som teknik«. Programmet til Ornitofilene, Oslo, 1965.

4  Grafikeren og forfatteren Dea Trier Mørch havde mødt Barba i Gdánsk i Polen i maj 
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1962 og besøgt ham nogle måneder senere i Opole. I sin bog, Polen, bekræfter Dea Trier 
Mørch bl.a., at »samtalerne med Eugenio [i Gdánsk] og den senere brevveksling med 
ham, blev en af årsagerne til, at jeg fattede beslutning om at ville vende tilbage til Polen 
og blive der i længere tid«. Dea Trier Mørch, Polen, Rhodos, København, 1970, s. 45.

5  I debatten i tresserne og halvfjerdserne syntes Odin med rette at være denne institutions 
modsætning, men som bekræftelse på dets indiskutable nationale og internationale pres-
tige var det i januar/februar 2006 i fem uger gæst på Det Kongeliges eksperimentalscene, 
Turbinehallerne, med Andersens drøm.

6  Det var Christian Ludvigsen, som førte Martin Berg til Odin Teatret. Han skulle løse en 
dramatisk situation, der var opstået ved udgivelsen af Grotowskis Towards a Poor Theatre. 
Derefter blev Berg en uvurderlig støtte og sad – sammen med Christian Ludvigsen – i 
teatrets bestyrelse i næsten 30 år.

7  § 30 stk. 2: »Der kan endvidere ydes tilskud til eksperimenterende virksomhed indenfor 
teateruddannelse og forskning.« Revision af teaterloven af 1963 (red.).

8  Else Kvamme Kjære Jens, kjære Eugenio. Om Jens Bjørneboe, Eugenio Barba og oprørenes 
teater, Pax, Oslo, 2004, s. 226. Om Odin Teatrets økonomiske krise i 1969, se generelt 
Berg, Treklang, s. 34 f.

9  Denne første undersøgelse er blevet udgivet på engelsk og dansk. Her henviser vi til 
Ingvar Holm, Viveka Hagnell, Jane Rasch Kulturmodel Holstebro, Rhodos, København 
1977. Odin Teatret tog initiativ til en anden undersøgelse, som blev gennemført i halv-
femserne af Dorthe Skot-Hansen og dokumenteret i Holstebro i verden, verden i Holste-
bro, Klim, Århus, 1998.

10  Holm, Hagnell, Rash 1977 s. 86-87.
11  For eksempel blev Living Theatres turné i 1975 i Europa gjort muligt gennem et samar-

bejde mellem Odin Teatret, Festivalen Sigma i Bordeaux og Venedig Biennalen. Politisk 
teater blev behandlet i »Teatrets Teori og Teknikk« nr. 17 fra 1972 på baggrund af et 
seminar, der i 1970 blev koordineret i Holstebro af den italienske sociolog Mino Vi-
anello.

12  Jf. A. Fjeldstad, A. Jørgensen, M. Wirmark, C. Zilliacus Gruppeteater i Norden, Sam-
leren, København, 1981, s. 20-24.

13  V. Jevans artikel »Det modsatte« er bragt i J. Langsted Dansk teaterdebat omkring 1968, 
Drama, Gråsten, 1978, s. 89-93. Denne antologi om den danske teaterdebat omkring 
1968 bekræfter bl.a. den store påvirkning af Odin Teatrets tilstedeværelse og af dets semi-
narer set ud fra forskellige kritikeres og teaterfolks synspunkt. Her skal især indlæggene 
i Information den 5. august 1968 af lederen af Teater Vestergade 38, Jens Okking, og af 
Torben Jetsmark, fremhæves. I tiden efter Odin Teatrets besøg i Århus i 1965 var Jens 
Okking tæt på »Holstebro teatret«. Skuespilleren Torben Jetsmark, stifter af Gruppen, 
skrev nogle dage senere den 21. august i samme avis (jf. ibid., s. 65, 67).

14  Jf. Kela Kvam i Dansk Teaterhistorie, bd. 2. Gyldendal Kbh, 1992, s. 233-34, hvor det 
fremhæves, at der inden for det danske politiske teater omkring 1970 havde været en 
anden, mere militant og konfliktsøgende fase.

15  Odin Teatret inspirerer til navnet på den berømte gadeteatergruppe med de socialt pro-
vokerende forestillinger, Solvognen, der havde sin base netop i Christiania (jf. Nina. 
Rasmussen, Solvognen. Fortællinger fra vores ungdom, Rosinante, København, 2002, s. 
22).
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16  Tre instanser delte de 500.000kr.: Holstebro Folkegave, et projekt under Y’s Men’s Club 
i Holstebro, som samlede penge ind til bygningen af et ungdomshus i Tirana, Albanien; 
teatertidsskriftet »Conjunto« på Cuba, som i mere end 35 år har støttet latinamerikansk 
teaters kamp for værdighed under politisk undertrykkelse og bevist, at teater ikke er en 
overflødig luksus, men en nødvendighed; Antigones efterkommer, præsten Leif Bork 
Hansen, som ikke fulgte Loven, men i stedet adlød sin egen samvittighed og hjalp med 
at skjule illegale flygtninge, som stod overfor at skulle sendes ud af Danmark.

17  I 1967 blev Antonin Artauds Le théâtre et son double (Det dobbelte teater, Arena, Viborg, 
1967) oversat til dansk af instruktøren Klaus Hoffmeyer, og forlæggeren Karl Erik Her-
mann valgte efter forslag fra sin dramaturgiske konsulent Chr. Ludvigsen at lade Barba 
skrive efterskriftet. 



Lys og mørke 
Af Erik Exe Christoffersen

Odin Teatret er et gruppeteater og der er i øjeblikket ti skuespillere (heraf har to været med 
fra starten og flere har været der over 20-30 år) og et lignende antal teknisk og administrativt 
personale, som driver teatret beliggende lidt uden for Holstebro på en tidligere gård med 
flere teatersale, bibliotek, filmarkiv med konference og overnatningsmuligheder for op til 
50-70 personer. Der afholdes ofte gæstespil og forskellige workshops, og teatret har omkring 
15 større og mindre forestillinger mere eller mindre permanent på repertoiret samt omkring 
10 arbejdsdemonstrationer.

Eugenio Barba tog med de første forestillinger udgangspunkt i færdige manuskripter, men 
senere blev teatrets forestillinger skabt på baggrund af skuespillernes improvisationer og gen-
nem montage1 af meget forskellige typer af dramatiske, litterære og videnskabelige tekster. 
Teatret har siden 1964 lavet 61 forestillinger, som er vist i 51 lande over fem kontinenter, og 
som spilles på 4-5 forskellige sprog. Forestillingerne spilles ofte to til tre år på turné (og enkelte 
væsentligt længere). Teatret har udviklet en form for egenart i forhold til arbejdsmåde, disci-
plin og personlig nødvendighed uden at skelne mellem dans, teater og vokal scenekunst2. 

Odin Teatrets dramaturgier
Traditionelt er den klassiske tragedie karakteriseret ved en horisontal, lineær og kausal 
enhedsdramaturgi med begyndelse, midte og slutning. Imidlertid rummer tragedien også en 
vertikal dramaturgi, som er forbundet med gentagelsen. Tragedien gentages næsten rituelt 
og tilskueren er indforstået med denne gentagelse af handlingen, hvor de allerede kender 
slutningen, som blandt andet viser sig i dramaets ironi: det hele er allerede sket. Odin Teatres 
kunstneriske leder Eugenio Barba benytter denne optik i forbindelse med sit arbejde med 
Medea og »den evige gentagelse«.

Jeg skal her indlede med at præsentere Barbas syn på dramaturgi, som tager udgangs-
punkt i begrebets etymologi (Barba, 1991): drama-ergon er den græske betegnelse for måden 
handlinger virker, skaber energi og dynamik som ikke er begrænses til teksten. Dramaturgi 
kan anskues som skuespillernes handlinger, hvad enten disse resulterer i abstrakte partiturer3 
eller i genkendelige figurer, som er mere eller mindre uafhængige af forestillingskonteksten4. 
Dramaturgi kan også ses som handlinger i rummet, som skaber relationer mellem scene og 
tilskuerrum og naturligvis i forhold til forestillingen som helhed som et net af handlinger 
i form af forandringer i afstand mellem skuespiller og tilskuer, rytme, forandringer i lys, 
rekvisitters placering og anvendelse, kostumer, forandringer i lyden og fremsigelsen af tek-
sten. Dramaturgier drejer sig set fra tilskuerens synsvinkel om forskellige perceptionsmåder 
i forestillingen. Barba henviser til to forskellige dimensioner: en sammenstilling i rækkefølge 
eller en form for samtidighed. Den første er tiden, tekstens eller fortællingens dramaturgi, 
mens den anden er forestillingens rumlige dramaturgi. Disse handlinger, som virker på til-



20 Erik Exe Christoffersen

skuernes sanser, fungerer kun dramaturgisk, hvis de er vævet sammen i performanceteksten. 
Sammenkædningen og samtidighed er, siger Barba, to sammenhængende poler i forestillin-
gens spænding og liv. Lidt forenklet vil et for tydeligt forløb skabe det forudsigelige, mens 
for mange samtidige handlinger skaber et kaos, som betyder at tilskueren mister tråden. 
Den rigtige balance skaber en form for udveksling mellem hjernens forskellige oplevelses- og 
opfattelsesmåder. 

Kendetegnende for Barba er det, at han har forskudt opmærksomheden mod forestil-
lingens dramaturgi som en form for polyfoni, der sammenvæver en række forskellige syns-
vinkler i en montage, som både viser det synlige og ikke synlige. Husets forside og bagside 
og husets tilgængelige og hemmelige rum. Det betyder imidlertid ikke på nogen måde, at 
teksten som sådan ikke interesserer ham. Tværtimod, men det er først og fremmest tekstens 
vandring fra kultur til kultur og dens genkomst i en ny kontekst, som er i fokus hos Barba. 
Og under alle omstændigheder er forestillingen ikke kun en repræsentation af teksten, men 
rummer en autonomi i form af balancen mellem sammenkædningen af forløbet og samti-
dige handlinger. Den odinske dramaturgi benægter det konventionelle, det skematiske, det 
forudsigelige og skaber dynamik i tid og rum og dermed grundlaget for tilskuerens drama-
turgiske dans eller spring fra en synsmåde til en anden. 

Odin Teatrets historie kan dramaturgisk beskrives som en række forestillinger, men tea-
tret kan også beskrives som en udfoldelse af forskellige extra-teatrale aktiviteter, som bedrives 
af de enkelte gruppemedlemmer, lige fra udgivelse af tidsskrifter, produktion af film, af 
arbejdsdemonstrationer, seminarer, soloforestillinger eller instruktion af forestillinger. 

Jeg skal her eksemplificere i forhold til byiscenesættelsen med titlen Lys og Mørke, 
Holstebro 2008. Denne var iscenesat som et forløb over en uge og som en række samtidige 
aktiviteter. Barbas »vandrende« forestilling, Medeas bryllup, er både en form for udveksling 
af traditioner og en social interaktion mellem en række forskellige performere fra hele verden 
og forestillingen. I en række scener får den traditionelle historie sin genkomst: Medea hjæl-
per Jason med at stjæle det gyldne skind, Medea og Jasons flygter, Jasons svigter Medea og vil 
gifte sig med Kreusa, Medeas dræber børnene, Jason taler med sin døde børn. Fremstillingen 
er en gentagelse som både opføres i sin helhed og i fragmenter forskellige steder i byen, 
fremført af et vandrende ensemble, et bryllupsoptog, hvis fremmedartede karakter er en 
del af forestillingens interaktion i den holstebroske virkelighed. Forestillingen viser Medeas 
genkomst som den hævnende og forsmåede kvinde med rødder i mystikken. Hun møder 
Jasonitterne, som er hiphoppere fusioneret med samba anført af dansens og beruselsens Gud 
Dionysos. Det er lys og mørke, de uforenelige modsætninger, som også er hinandens forud-
sætninger. 

Det er en montage af ikke-sammenhængede elementer, som i festugens kontekst bliver 
grundlaget for en fremmedartet oplevelse af teatrets multikulturalisme. Dette brud med en 
dagligdags perception bliver en form for allegori og udstilling af det fremmedartede som 
en gevinst og berigelse. Forestillingens tematik drejer sig om det kendte og det ukendte. 
Skellet mellem Medea, som er asiatisk i sin oprindelse, og Jason, som er Europæer, peger 
på det for tiden så grundlæggende kultursammenstød mellem »dem og os«. En spændende 
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medierende figur i forestillingen er Dionysos, som spilles af Odin Teatrets Augusto Omolú, 
der har rødder i den hybrid afro-brasilianske kultur, Candomblé. Festugen drejer sig om det 
multietniske, om forskellige udtryksformer, og det grundlæggende er at skabe en dialog og 
et møde mellem dem, som ikke til dagligt har et fællesskab. Det gælder på et kunstnerisk og 
på et kulturelt plan.

Ud over Barbas projekt, hvori flere af skuespillerne fra Odin Teatret deltog, havde fest-
ugen andre aktiviteter, som enkelte skuespillere var ansvarlige for. Frans Winthers (musiker 
på Odin Teatret) Kærlighedens lysende mørke udspilles i en kæmpe nedlagt lagerhal. Det er en 
slags Holstebro by night, hvor stort set hele byens æstetiske potentialer deltager. De forskel-
lige virkelighedsfragmenter, som boksere, balletbørn, hundeskolen, taekwondoklubben, et 
lille el-tog og forskellige bands deltager i et musikalsk forløb med en række samtidige og 
sideordnede handlinger. Grundhistorien er Romeo og Julie-temaet, men forestillingen går 
også hinsides det reale, og et par tableauer eller installationer skaber rum for det hinsides eller 
surreale. Specielt monteringen af ikke-sammenhængende fragmenter er med til at skabe en 
både virkelig og uvirkelig oplevelse. Igen kan man sige, at det bærende er kombinationen af 
det lineært fortællende og det sideordnede monterede.

Halmtorvet er skabt af skuespilleren og musikeren Kai Bredholt sammen med arkitekten 
Anton Ryslinge: det er en installation af halmballer, som kontinuerligt omformes fra dag til 
dag inspireret af fx Babelstårnet og aztekiske pyramider. Heri placeres publikum på forskellig 
vis og en række forskellige teaterfolk møder ældrekor, balletbørn, elever fra landbrugsskolen. 
Der opføres skovhuggeropera med motorsav og traktordans med grab og svingende træstam-
mer, koreograferet malkning og kalveoptræden, og Dagcentrets teatergruppe optræder i en 
ældrewestern med Texas røde rose. Iscenesat til flerstemmig sang og klassisk musik, alt sam-
men i en form for work in progress styret af Kai Bredholt, som på den måde kombinerer greb 
fra performanceteatret med installationskunst og Odin Teatrets byttehandel princip.

I Rådhushallen optræder Vindenes bro, som er et ensemble under ledelse af Iben Nagel 
Rasmussen. Her er der tale om en mere klassisk musikalsk dramaturgi mellem sang og koreo-
grafi.

Sendefærd er arrangeret af Torgeir Wethal som en interaktiv dramaturgi, en form for 
byttehandel, hvor hele Medea-ensemblet og andre af festugens aktiviteter tog til Gjellerup 
parken i Århus og senere til Viborg for at mødes med det lokale miljø og udveksle iscenesatte 
»udtryk«. Igen er dramaturgien bygget op som en udveksling, der mimer gaveudvekslingen, 
som vi kender fra tidligere tiders kulturelle møder, lige fra Marco Polos udveksling af rig-
domme med Kublai Khan og moderne tiders ambassadeudvekslinger. 

Odin Teatrets dramaturgier består af flere forskellige, forskellige genre, forskellige rela-
tioner mellem performerne indbyrdes og til tilskuer samt forskellige fortællemåder. Hvis 
man skal pege på det, som går igen i alle sceniske arrangementer og skabende processer så er 
det, at dramaturgien rummer et moment af desorientering, tab af kontrol og et moment af 
uforudsigelighed, fordi der finder et indgreb sted af real karakter. Det reale skaber en form 
for interferens.



> Jason (Tage Larsen) og Medea (Ni Made Partini) i:
 »Medeas Bryllup« (foto: Tommy Bay)
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Barba har de senere år skelnet mellem tre forskellige dramaturgier (Barba, Peripeti - 
Særnummer 2007): Den første er en organisk eller dynamisk dramaturgi, som er sammensat 
af det Barba kalder genkomne teknikker som udgør skuespillerens dramaturgi. Der er en 
komposition af modsætningernes spil, prekær balance og ikke-sammenhængende sammen-
hænge (fx montagen af ballet og taekwondo), som påvirker tilskuernes sansning af byrum-
met og af forholdet mellem det daglige og ekstra-daglige i både fysisk og vokal adfærd. 
Den anden er den fortællende dramaturgi, som væver handlinger og figurer sammen i en 
mere eller mindre genkendelig historie, som er fortællingens lineære og spændingssskabende 
information, og hvor skuespillerens og instruktørens musikalske »kommentarer« til både 
figur og forløb væves ind. Endelig er der den tredje dramaturgi som Barba kalder »de for-
andrende tilstandes dramaturgi«. Denne er en form for »rystelse« af tilskueren gennem en 
turbulens eller Uorden. Sidstnævnte drejer sig om de »spring«, en forestilling kan foretage, 
hvor det viste pludselig forandrer sig i kraft af en uventet energis indgriben og fremkalder 
en helt anden psykisk eller bevidsthedsmæssig tilstand hos tilskuerne. Forestillingens sam-
menhængskraft og »udstråling« skaber en forandring af performativ karakter – i analogi med 
ritualet – og skaber en indsigt som ryster, irriterer eller provokerer den vante perceptions-
måde. Hvis man betragter forestillingen som reel handling, der intervenerer eller interagerer 
i en given sammenhæng, kan man kalde dette dramaturgiske niveau for teatrets forandrende 
kraft i forhold til den enkelte, men også i forhold til en større kulturel kontekst: det Barba 
kalder »vanddråben, som får krukken til at flyde over«. Denne dramaturgi er både rettet mod 
tilskuerne og mod gruppen selv og et resultat af forestillingens autonomi: »Det er, som om 
arbejdet ikke længere tilhører os, men begynder at tale med sin egen, uafhængige stemme i 
et sprog, som vi skal tyde« (Barba, Peripeti - Særnummer 2007, s. 43)

Festugen kan som helhed betragtes i forhold til  interferens og Uorden. Det interessante 
ved dramaturgibegrebet er her, at det så at sige går på tværs af strukturer fra tekstens dra-
maturgi, forestillingens dramaturgi og teatrets interaktion med tilskueren og den kulturelle 
kontekst, samtidig med at dramaturgibegrebet retter sig mod den kreative proces.  Processen 
og samarbejdet mellem forskellige deltagere skaber sin egen dramaturgi, hvor Uorden er 
en form for kernebegreb. For at uorden ikke skal føre til tab af energi er det nødvendigt, at 
processen er struktureret dramaturgisk gennem en række regler eller dogmer. 

Holstebro Festuge, Lys og Mørke, er en kompleks dramaturgi som rummer en selvreflek-
sion i forhold til Odin Teatrets identitet, til samtiden og tekstens mytologi. Forestillingerne 
skaber en relation mellem de deltagende som Dagcentret Sønderland, den balinesiske dan-
setrup Pura Desa Gambuh Ensemble, polske teater Zar, visual artist Selda Asal fra Tyrkiet, 
Jansonitterne fra hele verden og Odin Teatret. Dertil kommer en dramaturgisk relation til 
byens former, farver og sociale rum og tilskuerne. Endelig æstetiseres relationer mellem tea-
tret, kommunen og regionen.
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Noter
1 Montage: en rebusagtig sammenkædning af forskellige billeder og tegn som kan give en 

chok-effekt. Montageteori blev udviklet i 20 erne og 30erne og var politisk orienteret 
især i film og billeder men er i dag en næsten almindelig teknik i reklamer.

2 Nogle enkelte tal vil antyde teatrets kvantitative virke. I beretningen fra Nordisk Teaterlabo-
ratorium fra 2002-2003 fremgår det, at man i regnskabsperioden har haft en omsætning på 
omkring 17,5 millioner, hvoraf de 6,4 er egenindtægt. Man har opført 191 forestillinger, 
heraf 125 i udlandet (17 lande), fordelt på i alt 21 forskellige forestillinger og arbejdsdemon-
strationer. Man har haft 5.572 kursister, hovedparten i udlandet. 82 gæsteforestillinger på 
teatret, heraf 70 fra udlandet, 185 personer på arbejds- og studieophold på teatret.

3 Fx satsens dramaturgi, som består i en tilbagetrækning i modsat retning af den eksplo-
sive kraft fremad.  Satsen (som forberedelse til fx løb, kast eller spark) vil ofte påvirke 
tilskueren sensorisk og kan være grundlaget for finten som i boksning eller fodbold, 
hvor satsen snyder modstanderen, fordi den ikke føres igennem. Satsen kan siges at have 
samme funktion som fortællingens suspense, men det er vigtigt for Odin Teatret at satsen 
er en reel handling som kroppen sanser og reagerer på ligesom i cirkus eller fodbold, hvor 
kroppen reagerer på diverse finter.

4 Odin Teatret har skabt nogle figurer, som går igen i forskellige forestillinger, og som for 
nogles vedkommende opføres af forskellige skuespillere. Fx »Androgynen« som er en 
styltefigur sammensat af forskellige kulturelle fragmenter, og som har sin egen karakter-
istiske dramaturgi.



Evig genkomst
Af Eugenio Barba

Blandt teatrets muligheder og privilegier findes dets evne til at gengive historiens gennem-
brud og kulturens modstridende spændinger med beskedne midler. Shakespeare har beskre-
vet, hvordan det ydmyge »wooden O«, denne hanekampsarena, kunne mane selv for længst 
døde konger frem.

Dette gælder ikke kun for rummet, men også for tiden. I teatret kan tiden komprimeres 
eller udvides (som en harmonika, siger Claudel) eller bindes i knuder som melodilinier i 
kontrapunktisk harmoni. Ikke alene kan tiden skride kronologisk frem, flydende fra fortiden 
ind i fremtiden, men den kan også bevæge sig i en cirkel, hvor slutningen er begyndelsen, 
og hvor handlingerne bliver gentaget om og om igen. Den cirkulære tid er mytens tid, det 
numinøse, det hellige eller, slet og ret, genfortællingens tid. »Conte rédire – qui s’écrit aussi 
contredire«1, som Lévi-Strauss så koncist formulerede det.

Teatret kræver enkle udtryksformer og må bevare begge ben på jorden. Hvordan forkla-
rer du et barn idéen om mytisk tid og evig genkomst? Eller snarere: Hvordan forklarer vi det 
for det barn, som – hvis vi er heldige – fortsætter med at leve i vore sind?

Lad os forestille os historiens flod og se et optog af mennesker, der vandrer i en bestemt 
retning. De kan ikke vende om. Det er et aristokratisk bryllupsoptog. En ny familie bliver 
skabt, alle tænker på fremtiden og festligholder nutidens kortvarige glæde. Snart vil optoget 
møde livets genvordigheder og opløses. Det har intet andet valg end at gå videre, så foreløbig 
nyder det sin glæde. 

Men lad os forestille os, at vi allerede ved, hvordan dette ægteskab ender, for det er en 
del af en fortælling, som er blevet fortalt gennem århundreder. Det er en historie om forbry-
delse, svedet af solen, brændemærket af udstødelse, lidenskab og barnemord. Denne tragiske 
fortælling kan ikke ændres; den gentager og bekræfter sig selv. Den stiger op, falder og stiger 
op på ny. Den tilhører denne anden form for tid, der ikke indordner tingene i en kronologisk 
rækkefølge. Fortællingen vil altid være til stede i sin helhed. Vi kan iagttage den fra forskel-
lige vinkler; vi kan se begyndelsen i slutningen og slutningen i begyndelsen.

Imellem disse to poler – den lineære tid og den evige genkomsts tid – udfolder Medeas 
Bryllup sig. Det udformer sig som en vandrende forestilling, der skrider fremad, standser op 
og bevæger sig i ring, idet den præsenterer variationer over det samme hændelsesforløb. Det, 
der skete og det, der vil ske, uforanderligt og modsigelsesfuldt.

En båd fyldt med fremmede ankommer til havnen. Medea og hendes følge – folket af 
aske og guld – går i land i Europa, hvor Jason, grækeren, venter sin kommende asiatiske brud 
sammen med sin familie og sine venner. De fremmede tager deres båd med dens sorte og 
gyldne sejl på skuldrene, og sammen med Jasons følge bærer de den i et optog gennem byens 
gader. Musikken og sangene tager til. Bryllupsoptoget gør holdt for at udføre festlige scener, 
som afbrydes ved, at en gruppe borgere strømmer til for at byde Medea, deres nye dronning, 
velkommen med udtryk fra deres egen lokale tradition. Samtidig, midt i disse festligheder, 
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udspiller mytens afgørende episoder sig: Jasons erobring af det gyldne skind, hans utroskab 
og Medeas hævn på sin rivalinde og drab på sine egne to sønner.

Fra det øjeblik båden lægger til kaj, forgrener forestillingen sig i forskellige retninger for 
at møde den kultur, der findes i foreningerne og institutionerne i den by, som den rejser 
igennem; den møder borgere, som har været integreret i lang tid og andre, som først er 
ankommet for nylig, og som møder op med en anderledes historie og definerer sig selv som 
etniske minoriteter. 

Forestillingens grundtanke er at sammenflette forskellige myter og kulturudtryk fra 
Europa og andetsteds som en slags interkulturel vision af Theatrum Mundi (verdensteater). 
Dette ægteskab fremstiller en accept af ekstrem forskellighed, men det er en accept, der 
er gennemtrængt af tragediens tegn. Bryllupsbegivenheden – den intime og yderliggående 
accept af forskelligheden – er tråden, der sammenvæver de forskellige episoder, de åbenlyse 
digressioner og de skurrende henvisninger til mytens smertelige stof. 

Vore store og små byer bliver i stigende grad multietniske i deres sammensætning af 
skjulte kulturer, som skaber forskelligartede byer indenfor samme by, med lokalsamfund, 
som vokser i størrelse dag for dag, og hvis vaner og skikke fortaber sig i storbyens liv. Medeas 
Bryllup har som sit mål at forvandle de spændinger, som skabes af sameksistens og sociale 
relationer, til en fejring og gøre storbyens fragmenterede virkelighed til en teaterenhed.

Medeas Bryllup er en synlig forestilling, der involverer mange mennesker. Den skabes 
af Odin Teatrets faste stab, 35 balinesiske dansere og musikere fra Gambuh Desa Batuan 
ensemble med dets 32 musikere og dansere, Augusto Omolú og Cleber da Paixão, henholds-
vis danser og musiker fra den brasilianske Candomblé-tradition, samt en gruppe på 33 skue-
spillere af forskellige nationaliteter, som er blevet integreret i forestillingen. Lokale grupper 
og kunstnere deltager ved at vise deres egne kulturelle udtryksformer.

Mødet mellem og sammensætningen af tilsyneladende kontrasterende kulturelle elemen-
ter, som smeltes sammen til en enhed, har længe været central i Odin Teatrets kunstneri-
ske og politiske arbejde. Den er også den drivende kraft bag denne vandrende forestilling, 
som i flere timer drager igennem byens kvarterer. På denne måde giver teatret muligheden 
for en umiddelbar kulturel konfrontation og en fredelig udveksling mellem fjerne sociale 
virkeligheder. Teatret skaber en metafor for tolerance uden at miste bevidstheden om den 
kendsgerning, at over enhver ny bølge af indvandrere falder udstødelsens skygge og skyggen 
af historiens vold.  

Noter
1 Ifølge et fransk ordspil: »»At genfortælle en historie« kan også skrives »at  m o d -

sige«.« 



Theatrum Mundi: Ur-Hamlet
Af Erik Exe Christoffersen 

Ur-Hamlet er baseret på Saxo Grammaticus’ historie Vita Amlethi fra Gesta Danorum (ca. 
1200), et råt, middelalderligt hævnsagn og kilde til Shakespeares selvrefleksive renæssanced-
rama Hamlet (1601). Forestillingen blev opført af Theatrum Mundi Ensemble (2006), som 
er et nomadisk netværk knyttet til Odin Teatret. 

Skuespillere med baggrund i teatertraditioner som Gambuh, Candomblé og Noh skabte 
i forestillingen sammen med skuespillere fra Odin Teatret og Det tredje Teater1 en global og 
politisk kontekst. Der var 90 personer med 30 forskellige nationaliteter med i produktionen, 
hvis prøveforløb strakte sig over en række etaper fra 2003. Forestillingen havde premiere 
i Ravenna i Italien i juli 2006, hvorefter den blev opført i Danmark i Holstebro og på 
Kronborg (Hamlets) Slot i Helsingør i august 2006. Først i den sidste fase var alle 90 med-
virkende med og fuldendte en udveksling mellem ældre og yngre skuespillere og traditioner.2 

Ur-Hamlets forhandling af fremmedheden foregår i selve forestillingen, men også 
i sammenhæng med dens tilblivelse, som er en proces præget af en »villet vildførelse«. 
Iscenesættelsen udnytter på en række niveauer fremmedheden som et centralt omdrejnings-
punkt i en parataktisk dramaturgi, som skaber Uorden3 (Barba 2004) og perceptorisk desori-
entering hos tilskueren, der så at sige bringes ud af balance. Ur-Hamlet er hverken enhedslig 
eller harmonisøgende i global eller national forstand, men eksempel på en heterogeniserende 
kulturstrategi. Samtidig reflekterer forestillingen globalisering som en dobbelthed af tab og 
skabende vilkår.

> Ur-Hamlet: scenografi af arkitekt Luca Ruzza
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Forestillingen
Forestillingen, som varer lidt over en time, opføres i slotsgården på Kronborg i en tom arena-
scene med seks podieopbygninger (se tegningen) omkranset af slottets arkitektur. De mørke 
vægge, store vinduer, tårne og spir omfavner forestillingens rum. Kronborg er et renæssance-
slot fra slutningen af 1500-tallet, som er ombygget flere gange og siden 1930’erne har været 
forbundet med opførelsen af Shakespeares Hamlet. Selvom Kronborg ikke nævnes i Hamlet, 
som foregår i Elsinore, er det konkret og mentalt en ramme, en særlig tilskuerstemning og 
baggrund for den konkrete opførelse sammen med de mere eller mindre tilfældige elementer, 
som spiller ind: vejret; mågeskrig; mørket som sænker sig; brændende fakler som forvandler 
rummet til skygger. Hamlet-traditionen og det at slottet er et internationalt et turistmål, 
spiller med i Ur-Hamlet.  

I midten af slotsgården er der en mindre forhøjning og en brønd. Orkesteret og koret 
sidder på podier. Scenen oplyses af over 50 fakler placeret på jorden, hvis lys reflekteres i 
glasbowler fyldt med vand. Hvis man ser efter, spejles hele rummet i disse som en forvrænget 
verden. Den tomme scene etablerer en kontrakt, der gør, at tilskuerne »ser« hoffets sale med 
lys og udsmykning, selvom stole, borde, tæpper og vægge er fraværende, og der skabes derved 
et fokus på de optrædendes stiliserede bevægelsesmåde. 

Forestillingen benytter Saxos fortælling skrevet på latin og brudstykker fra teksten siges 
på latin af Saxo, som er forestillingens storyteller. Enkelte replikker er oversat til engelsk som 
en form for illusionsbrud, men ellers er forestillingen primært »fortalt« gennem sang, dans 
og rekvisitter i rummet. Forestillingen kan kort beskrives i otte scener: 1. Munken Saxo 
graver i de mørke tider og afdækker historien om Hamlet, Jyllands hersker. 2. Ørvendel, 
Hamlets fader, myrdes af sin bror Fenge. Fenge tager magten og gifter sig med Gerud, 
Ørvendels enke og Hamlets mor. 3. Hamlet spiller gal for at skjule sine planer om hævn. 4. 
Borgen infiltreres af fremmede fra fjerne lande. 5. Fenge lader Hamlet møde en pige for at 
afprøve hans galskab. 6. Rotternes dronning (pesten) ankommer til borgen. 7. Fenges råd-
giver skjuler sig for at overhøre samtalen mellem Hamlet og hans mor. 8. Hamlet tager sin 
hævn og bekendtgør sin nye ordens love.

Ved siden af hovedfortællingen om Hamlet er der en sidehistorie om de fremmede. I 
midten af forestillingen lyder der bankelyde bag tilskuerne, under dem og rummet bliver 
levende på en ny måde. Pludselig løber en person over scenen, en mere, et par og langsomt 
dukker 40 nutidigt klædte fremmede, turister, flygtninge, indvandrer eller tilskuere som 
»forstyrrer« »forestillingen«. Hvem der? Hvad betyder det? Tænker man måske med refe-
rence til Shakespeare. Er det tilskuere eller skuespillere? Skuespillertruppen fra Shakespeare?  
De fremmede fortsætter deres liv på scenen, i grænselandet mellem fiktion og realitet, med 
små handlinger, parallelt med hovedhistorien. Pesten eller Rottedronningen smitter de frem-
mede, eller bærer de selv pesten med sig? De falder døende om, rystende, bedende, nogle 
før end andre. En brudgommen bærer rundt på sin livløse hvidklædte brud, han hvisker til 
hende, forsøger at trøste og opmuntre hende. På spillepladsen ligger de døende fremmede 
i bunker, og Pulcinellaerne (scenearbejderne) dækker dem til med hvide lagner. Nogle af 
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ligene og de døende bliver lagt på paller og kørt ud af en gaffeltruck. Graverne fejer reste-
rende lig sammen i bunker. 

I slutningen af forestillingen kommer en familie af fremmede med en barnevogn ind 
i slotsgården, sætter sig ved brønden med tasker og nettoposer, spiser frokost og snakker. 
Skuespillerne, musikerne og danserne har samlet sig og danner en lang kæde med front 
mod tilskuerne, bukker og går ud, mens ligene bliver liggende, og familien spiser og sludrer 
videre. De kan være turister, som er kommet for at se på slottet Kronborg eller flygtninge 
drevet i eksil. De befinder sig i et grænseland kun defineret af deres menneskelighed: det 
nøgne liv som et modbillede til slottets magtkampe. 

Parataktiske dramaturgier 
Den klassiske dramaturgi er fokuseret på fortællingens gengivelse af verden. Der er tale om 
en indholdsfokusering og en fokusering på fortællingens sandhedkarakter. En fortælling har 
imidlertid også en anden dimension som er forbundet med selve præsentationshandlingen 
og måde en fortælling fremføres. Denne er ikke mere eller mindre sand, men mere eller 
mindre effektiv eller virksom. Hvis vi ser på repræsentatinshandlingen bliver »indholdet« en 
effekt på linie med andre effekter som knytter sig til præsentationsmåden. Her kan diverse 
sensoriske og rumskabende effekter blande sig med referentielle og deiktiske effekter i for-
hold til tilskueren. Dramaturgi bliver således løsrevet fra et sandhed-falskheds parameter, og 
kan diskuteres som både fiktionsskabende og begivenhedsskabende.

Dramaturgi bliver et relationelt greb som betegner strukturen i den kommunikative pro-
ces mellem tilskuer og afsender i teaterforestillingen: måden værket henvender sig og griber 
tilskueren i kraft af skuespillernes nærhed eller fjernhed, skaber overblik, desorientering og 
perspektiv, måden det præsenterer sig som begivenhed via rammer, placering at tilskueren 
og scenen, entreer og exiter. Diverse præsentationsgestus (lys, scene, billetter, program, sce-
nografi, kostumer) skaber forestillingen som en betydningsskabende proces. Disse præsenta-
tionsgesti er knyttet til kunstbegrebet og teatrets historie som særskilt instans i samfundet og 
til teatret som specifik kunstart som opføres i tid og rum i relation til tilskueren. 

Den dramaturgiske repræsentation er en handling eller en proces som præsenterer både 
en fiktionel handling og en teatral begivenhed. Det betyder at dramaturgi ikke er reduceret til 
et spørgsmål om den »gode« fortælling, men tænkes mere bredt som de greb og virkemidler, 
som skaber relationen mellem teatret, scenen, tilskueren og teksten. Dramaturgi formgiver den 
kommunikative handling i teatersituationen og skaber en refleksiv relation i kraft af fx spalt-
ningen mellem den fortalte forhistorie og den fremstillede nutid, mellem forskellige fikti-
onsniveauer, mellem tekst og scenisk konvention og iscenesættelse, mellem skuespilleren og 
rollen, mellem fiktion og virkelighed, mellem tekstiscenesættelse og kontekst, mellem tekst 
og tradition. Disse dramaturgiske greb iscenesætter både tilskuerens perception og reception 
og forestillingens sceniske arrangement og dynamik. 

Der findes et netværk af handlinger i Ur-Hamlet. Instruktion og dramaturgi er i forestil-
lingen sammenvævet og retter sig mod tilskuerne. Teksten, musikken og koret, skuespillerne, 
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rummet, det sceniske billede og selve begivenheden (af fx historiske og politiske grunde) er 
skiftevis i fokus og virker som en attraktion i forhold til sanserne. Teksten, som fremføres på 
balinesisk, latin og engelsk, spiller ikke en dominerende narrativ rolle i forestillingen, selvom 
den skaber en væsentlig klanglig struktur. Det er tydeligt, at skuespillerne tilhører forskel-
lige traditioner, som interagerer i en ny kontekst. Forestillingens energi vedrører rummets 
forandring og det sceniske arrangement. Disse elementer fortæller hver deres historie og 
supplerer, gentager, komplementerer, modsiger og fletter sig ind i hinanden i en paratakse 
af dramaturgier.  

Fortællingens dramaturgi
Tekstgrundlaget er Saxos Amleth fra 1200-tallet, og skiltebærere markerer tekstens afsnit 
på engelsk, som også fortælles af Saxo på latin. Underteksten er tegn og henvisninger til 
Shakespeares Hamlet, eksempelvis kraniet, som fra start til slut er en markering af dødens 
realitet. Den mest overraskende forskel mellem Barba og Shakespeare er, at plejesøsteren i 
Ur-Hamlet druknes på Hamlets befaling, hvilket antyder, at Hamlet gentager den arkaiske 
middelalderlige magtorden til forskel fra Shakespeares reflekterende Hamlet. Tekstens dra-
maturgi formes af fortælleren og figurernes handlinger. Dette skaber en fiktion (i fortiden), 
samtidig med at den fremstilles (i nutiden) og fortælles af Saxo, som samler, afdækker og 
studerer et skelet, der kunne opfattes som Hamlets. Distinkte træk og gentagelser er med-
virkende til at skabe kompositionen. Iscenesættelse af fiktionsuniverset skabes via de hand-
lende figurer og et fortælleforhold, som både fremstiller Saxos Jylland og et slot fra 1500-tal-
let. Dermed skabes en spænding mellem tekstuniverset, iscenesættelsens performativitet og 
skuespillernes realitet. Fiktionsuniverset er kun delvist repræsenteret på scenen. Tilskueren 
må ofte skabe sin egen visuelle helhed ud fra enkeltdele og »læse« objekternes repræsen-
tationsværdi: lyden af en hest som repræsentation af en hest; en gren i stedet for en skov; 
en enkelt kriger som tegn på en hær; og en ølkasse som tegn på en stol eller på nøjsomme 
vilkår. Iscenesættelsen skaber en fiktionskontrakt, og tilskueren kan ifølge denne se bort fra 
genstande på scenen og personer uden for fiktionen. 

Teatralitetens dramaturgi
Hver eneste replik, handling, forandring af lys og rum er teatrale henvendelser til tilskueren. 
Metaforer, metonymier, symbolske tegndannelser, tableauer, udeladelse, komprimering, 
analogisering, del for helhed og erstatning er alt sammen med til at skabe mere eller mindre 
mærkværdiggjorte tilskueroptikker. De forskellige mord er fx teatrale fremstillinger ligesom 
gravernes gentagne oprydningshandlinger, Geruds klagesang, Hamlets galen som en hane 
og kraniet, som er et gennemgående dødsikon, der både peger på Shakespeare og på det 
20. århundredes massegrave. Kraniet er forestillingens ledemotiv og røde tråd. Kraniet er 
Hamlets fader, men gives videre og bliver et tegn på den nye orden, som Hamlet indstifter 
efter at have dræbt onklen. Gestisk peger kraniet på Shakespeares Yorick, som er Hamlets 
forbillede for rollen som gal, skuespiller eller nar. I både Shakespeare og Saxos version af 
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historien benytter Hamlet galskabens strategi. Hos Shakespeare har det dog karakter af hof-
narrens rolle, præget af sort humor og melankolsk og filosofisk vid, mens der hos Saxo er tale 
om sindssyge, hvor Hamlet skriger som en hane, rider baglæns på en hest og vælter sig som 
en besat i mudder. Når Ur-Hamlet slutter med at diktere den nye ordens love med kraniet 
som afgørende symbol, er det et tegn på dødens orden, som det også er det i Shakespeares 
Hamlet. Men det er også narrens omvendte verdensorden (som karnevalismens rituelle dyr-
kelse af døden som grundlaget for genfødslen): Døden og narrens (teatrets) orden er to sider 
af samme sag. I forestillingen danner kraniet en række yderligere associationer: Efter mas-
segravene fra Anden Verdenskrig og i Cambodja og det tidligere Jugoslavien er kraniet blevet 
et symbol på det 20. århundredes endeløse massakre. 

 Skuespillerens dramaturgi 
Skuespillerens dramaturgi er det organiske niveau og en formalisering af skuespillerens nær-
vær i forhold til vokale og fysiske handlinger. På trods af kulturelle forskelle og personlige 
principper er der tale om en fælles niveau, som er knyttet til en prrofessionel identitet.

Traditionernes dramaturgi
De forskellige formelle traditioner kan ikke umiddelbart forstås som andet end dynamik, 
med mindre tilskueren tilfældigvis har kendskab til balinesisk eller japansk dans. De medvir-
kende tilhører forskellige teatertraditioner: Balinesisk Gambuh, som er en næsten uddøende 
hofteaterform fra 1200-tallet; japansk Noh ligeledes fra 1200-tallet; Candomble, som er en 
brasiliansk afrikansk rituel dans; og endelig Odin Teatret baseret på det 20. århundredes tra-
dition,4 som fokuserer på skuespillerens personlige adgang til teater, sang og musik, og hvor 
ensemble- eller gruppeteatertanken er styrende. Forestillingen har karakter af en udveksling 
mellem traditioner. Hoffet repræsenteres af balinesiske dansere, Hamlets fosterbror af den 
japanske samuraitradition og Hamlet selv af en brasiliansk-afrikansk candomble-danser. 
Andre figurer repræsenteres af Odin Teatrets vestlige skuespillere.

 Scenerummets dramaturgi
 Et scenisk rum er organiseret som en slags fortælling: der er et ude/inde, som fx betin-
ger entré og exit, og der er bestemte orienteringsmekanismer og overgange i rummet, som 
positionerer det sceniske univers i forhold til overflade/dybde, centrum/periferi, nært/fjernt. 
Det sceniske rum er også organiseret i forhold til en tilskuer- eller iagttagelsesposition, hvor 
tilskuerne er placeret konkret i relation til scenen uden mulighed for et samlende overblik: 
Noget er skjult, andet er synligt, langt fra eller tæt på; scenen er foran en eller bag ved en; og 
forholdet mellem baggrund og forgrund er relativt efter, hvor man sidder. Endelig er der et 
vekslende forhold mellem enkelte figurer og fokus på scenen og helheden. Iscenesættelse af 
rummet adskiller og afgrænser et tilskuerrum og et scenerum og skaber tilskuerens optik på 
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rummet som perspektivisk. Men iscenesættelsen er også defokuseret, idet handlingen foregår 
foran, ved siden af og bag ved tilskueren, således at rummet på en måde omslutter denne. 

Den musikalske dramaturgi
Ur-Hamlet begynder i skumringen med en trompetfanfare. Musik og korsang er komponeret 
af Frans Winther og består af balinesisk gambuh- og gamelanorkester, indisk solofløjte, can-
domblé trommer, perkussion, vestlige instrumenter (guitar, trompet, harmonika) og sang. 
Musikken har en række dramaturgiske funktioner: signalgivende, fortællende, stemnings-
skabende, kommenterende til tider i overenestemmelse med fortællingens forløb, men også 
undertiden som kontrast og modsætning. 

> Akira Matsui som Rotternes Dronning: »Ur-Hamlet«, Bali 2006
(foto: Odin Teatret/CTLS Archives) 
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Turbulensens dramaturgi
De »fremmedes« intervention og pestens indgriben skaber et nyt fiktionslag eller realitets-
lag i forestillingen. Dette »spring« i forestillingen skaber en Uorden i forhold til fortællin-
gens forestående peripeti, som er Hamlets drab på kongemorderen og etableringen af en 
ny orden. De »fremmede« bliver forestillingens centrale knude, både fordi de repræsenterer 
tilskueren og forstyrrer fortællingen, og fordi de drejer forestillingen i en ny retning.5 De 
skaber en samtidig kontekst og associationer til en metaforisk »pest«. De kan samtidig tolkes 
som indvandrernes trussel mod vesten, og dermed får forestillingen en aktuel politisk dimen-
sion. De fire Pulcinellaer befinder sig også i deres eget realitetsunivers. Graverne stammer 
fra Shakespeares Hamlet, men de er også en del af forestillingens dobbelte udvikling. De er 
opførelsens scenefolk, som bærer skuespillerne og »ligene« ud, både hoffet, som dræbes, og 
de fremmede, som dør af pesten. De springer således mellem fiktionen og opførelsens rea-
litetsplan. Pesten (rotterne) intervenerer både i slottets univers, forstyrrer iscenesættelsen af 
Hamlet-historien og er metafor for de fremmede. 

Præsentationens dramaturgi
Forestillingen benytter sig af en række deiktiske tids-, steds- og personmarkører, som 
udpeger begivenheden. Det gælder program, plakat, kontrollører med Ur-Hamlet-t-shirts, 
som guider tilskuerne på plads i publikumsopbygningen; lyssætningen, tilskueropbygnin-
gen og perspektivet, som er med til at indramme og tid- og rumfæste teaterbegivenheden. 
Skiltebærerne udpeger handlingen. Disse dramaturgiske markører for teaterrammen peger 
på det fortalte og skaber en kunstoptik på iscenesættelsen af en række forskellige dansefor-
mer på Kronborg, hvor Hamlet er en tematisk ramme.

En række markører indrammer altså scenen og relationen til tilskuerne. Nogle af mar-
kørerne er imidlertid tvetydige. Det gælder fx den lille gruppe af »fremmede«, der fortsæt-
ter »spillet« efter forestillingens slutning, og ligene, der bliver liggende på trods af, at de 
medvirkende har bukket som et signal på »slutningen« efterfulgt af exit. Det fremkalder en 
usikkerhed for tilskuerne, og det samme gør de meget forskellige spillemåder og den til tider 
meget komplekse scene med mange simultane handlinger. Denne dramaturgi udvirker en 
konstant individuel tvivl i tilskuerne. Ganske vist har alle set det samme, men i modsætning 
til mange store shows, hvor der er indlagt pauser til applaus, som selvfølgelig medvirker 
til en stemning af samhørighed og en positiv fælles oplevelse, er effekten her en markant 
individualisering. Præsentationens dramaturgi producerer i ringe grad en kollektiv publi-
kumsoplevelse, og individualisering af tilskueren kan både virke skræmmende og forstærke 
en tvetydig oplevelse. Præsentationsmåden får forskellige handlinger til at virke og arbejde 
sammen. Det er en del af teatrets attraktion at fremvise de sceniske transformationer og for-
vandlinger på scenen som en form for teatermagi underlagt iscenesættelsens konventioner 
og ikke virkelighedens. Effekten af forestillingen er betinget af forestillingens langsomme 
transformation til »historie«. 
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Processens dramaturgi
Den skabende proces er en langsom forandring og fortætning, som dramaturgisk set når 
en form for klimaks i mødet med tilskuerne. Såvel processen som forestillingen rummer et 
kulturpolitisk perspektiv i forhold til de medvirkendes marginaliserede og isolerede teater-
traditioner. Set fra de optrædendes synsvinkel kan forestillingen være et ritual og en form 
for indvielse. Processen er som en afsøgning af betydning manifest i forestillingen og betyd-
ningsskabende.

Tilskuerens dramaturgi
Hvordan den faktiske tilskuer interagerer med forestillingen, kan man ikke sige noget gene-
relt om. Men tilskuerne er konkret en del af iscenesættelsens rum og omkranser scenen, 
således at skuespillerne hele tiden må skifte retning og afstand til dem, for at alle kan se, 
selvom de ikke ser det samme. Nogle vil eksempelvis se skuespillerens ryg, mens andre vil se 
den samme skuespillers ansigt belyst af en fakkel. Derfor må skuespillerens position og blik-
retning hele tiden varieres af hensyn til tilskuerne. Instruktøren tager højde for tilskueren: 
»Stå ikke der, så kan tilskueren ikke se, bevæg jer, så I ikke dækker for hinanden, husk at 
du skal ses af alle tilskuerne også dem bag din ryg«. Tilskueren bliver på den måde en del af 
skuespillerens partitur, hvad enten denne i skuespillerens bevidsthed er en imaginær masse 
eller en enkelt konkret person. Skuespillerens henvendelse til tilskuerne er en del af partituret 
og iscenesættelsens net af aftaler. Den enkelte opførelse vil overholde disse aftaler mere eller 
mindre afhængigt af vejret, de faktiske tilskuere, forglemmelser, variationer, og konkretisere 
iscenesættelsen og de potentialer, denne besidder. Tilskueren forsøger at skabe en helheds-
forståelse for instruktionen og er samtidig medskabere af forestillingens stemning og energi. 
Tilskueren forsøger at sortere i informationerne, reducere kompleksiteten, skelne figur fra 
baggrund og i øvrigt skabe sine egne spørgsmål og svar, ikke mindst ved at konkretisere de 
ubestemtheder, som enhver forestilling rummer og ved at vælge associationsramme i kraft af 
personlige kompetencer.

Den konkrete erfaring tilhører den enkelte tilskuer og kan kun beskrives subjektivt, men 
man kan gøre sig overvejelser over iscenesættelsens imaginære tilskuer. Barba skelner mel-
lem fire virtuelle tilskuere, som på hver sit plan er genstand for instruktionen (Barba 1989): 
Tilskueren, som forstår forestillingens tekst, narration, intertekst, teatrale tegn og symboler, 
og som derfor kan tyde instruktørens mangfoldige og modstridende hensigter. Tilskueren, 
som ikke forstår forestillingens tekst og handling, og som udelukkende oplever det rytmiske 
og organiske, som var forestillingen ren dans. Tilskueren, der som et barn oplever forestil-
lingen som bogstavelig handling uden at være i stand til at abstrahere fra eller bekymre sig 
om kunstens betydning. Endelig er der en fjerde kategori af tilskuere, som ikke er begrænset 
af forestillingens »fiktion«, men ser »igennem« den som en realitet. Yderligere tilføjer Barba 
den døve tilskuer, som hører forestillingen gennem øjnene; den blinde, som ser den gennem 
ørerne; og en »vild« fra New Guinea, som ser handlingerne, som var de led i en hellig cere-
moni (Barba 2006b). Endnu en kategori kunne med et begreb hentet fra Ferdinando Taviani 
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være »stærke« tilskuere (Taviani 1994). Det er de (relativt få) tilskuere, som ser Odin Teatrets 
forestillinger flere gange, og som betragter sig som en del af dets historie, fordi det reflekterer 
deres egen biografi. De »stærke« tilskuere er medskabere af myten om Odin Teatrets iden-
titet. Endelig kunne man med Barba tale om den ufødte tilskuer, som vil orientere sig efter 
den tradition, som Odin Teatret giver videre og er i dialog med.

De forskellige tilskuere er repræsentanter for forskellige lag i instruktionen og drama-
turgien. Jeg skelner mellem de implicitte virtuelle tilskuere og de faktiske tilskuere, som 
vil være mere eller mindre modtagelige for de perceptionsmåder eller oplevelsesstrukturer, 
som er forestillingens potentiale. Det betyder, at tilskuerne kan svinge mellem sansningen 
af det rytmiske organiske, musikken og kroppens formaliserede nærvær, analysen af det nar-
rative, hvor figurer, handlinger, kostumer og rekvisitter får bestemte betydninger eller til 
iagttagelsen af de forskellige traditioner, repræsentationsmåder og det liv disse repræsenterer. 
Tilskuerne kan, som Barba har formuleret det, »danse« mellem forskellige oplevelsesmåder 
og derigennem skabe forskellige betydninger både på et sensorisk og begrebsmæssigt niveau. 
Det bliver samtidig muligt for tilskueren at iagttage sig selv danse mellem disse polyfone 
»stemmer«. Forestillingen er autonom og sin egen reelle begivenhed, som virker på tilsku-
eren, ligesom tilskueren påvirker forestillingen. Derfor er der ikke tale om en klar adskillelse 
mellem subjekt og objekt, og det vigtigste er ikke tolkningen, men den erfaringsdannelse, 
som begivenheden skaber som en sanselig og sensorisk erfaring: desorientering (con-fusion) 
og konfusion af forskellige synsmåder, hvor det velkendte bliver mærkværdigt – eller frem-
medgjort. Tilskueren bliver kropsligt og mentalt deltagende på nye måder i rummet og i 
værket og ikke blot fortolkende.

Teaterlaboratoriet
Teatret er som kunstart utidssvarende, og mange teatermiljøer overlever kun i kraft af deres 
egen nødvendighed og evne til at organisere dynamiske møder og relationer. Hele projektet 
Ur-Hamlet resulterede i en forestilling for et antal tilskuere, men det var også anledning til 
at samarbejde og udveksle teknikker på et professionelt plan for mange flere end de 90 med-
virkende. Derved var der tale om en aktiv form for kulturpolitik i forhold til marginaliserede 
og »truede« teatergenrer.

Forestillingens lange modningsproces var ikke usædvanlig for Barba, og processen isce-
nesatte en Uorden: en pludselig indtrængen af en uventet energi. Uordnen blev understreget 
af de multikulturelle vilkår, som blandt andet viste sig ved, at instruktøren benyttede syv-
otte forskellige sprog i arbejdet med de medvirkende. Det gav rig mulighed for sproglige 
misforståelser, specielt i forhold til balineserne og Akira Matsui, som instruktøren kun talte 
med gennem tolk. Metoden i denne arbejdsmåde rummede flere forhindringer eller forstyr-
relsesmomenter. Den første version af forestillingen blev lavet på Bali i to perioder: decem-
ber 2004 og marts 2006 (samtidig med Muhammed-krisen).6 Her blev hele Saxos historie 
iscenesat med skuespillere, som må betegnes som yderst professionelle. De havde alle en 
scenisk teknik, som gjorde dem i stand til at lave en præcis gentagelse af fastlagte arrange-
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menter og partiturer i forhold til hinanden og til musikken, og de arbejdede disciplineret 
og overholdt sceniske aftaler med instruktøren. Det var kunstnere, som Barba havde kendt 
længe og blandt andet arbejdet med i ISTA-sessionerne, og som kendte hans arbejdsmetode. 
I forløbets slutning indgik et 40 dages seminar (træning, indstudering og opførelser), som 
begyndte den 9. juli 2006 i Ravenna for 43 skuespillere, instruktører og teaterstuderende 
med sigte på at skabe et helt nyt lag i forestillingen: de fremmedes invasion. Gruppen var 
yderst heterogen med 25 nationaliteter, forskellige forudsætninger og erfaringer og uden et 
fælles arbejdssprog. Disse forudsætninger skulle etableres gennem træning i løbet af 10 dage 
samtidig med prøverne på forestillingen.

Introduktionen af »de fremmede« i denne fase af processen var et bevidst »forstyrrende« 
element, som bragte forestillingen ud af kurs og fik den til at skifte retning i forhold til de 
tidligere par års prøver. For Barba er dette »mareridt« et metodisk træk i forsøget på at skabe 
en arbejdsproces med en indbygget form for ubestemthed, som fejer de oprindelige formska-
bende hensigter væk. Man kan tale om serendipitet, i betydningen at processen fører frem til 
noget man ikke vidste man søgte efter.

Ur-Hamlet-seminaret udforskede grundlaget for skuespillerens møde med tilskueren. 
Gennem træning og improvisation udvikledes materiale for »de fremmedes« repræsentation 
af sig selv. Seminaret var en form for genforhandling af faglig eller professionel identitet, 
hvor deltagerne gennem et øvelsesforløb »møder sig selv« og initieres i en særlig faglig tra-
dition for fysiske handlinger. Men det var også en måde at tænke både dramaturgisk og 
politisk på og at udforske grundlaget for skuespillerens møde med tilskueren. Deltagerne 
blev »underkastet« en træning ledet af skuespillerne fra Odin Teatret. Denne indføring i 
principper og regler tog sit udgangspunkt i rummet. Det skulle være rent og ryddet for alt 
overflødigt. Deltagerne mødte præcist og dørene blev låst. Under træningen var det nødven-
digt at koncentrere sig om arbejdet. Øvelser udførtes kontinuerligt uden pauser, afbrydelser, 
man kunne ikke snakke, drikke vand, hvile sig etc. Det er en af de regler som adskiller 
træningen fra anden motionsaktivitet. Men må holde handlingen i gang. Også på trods af 
træthed. Det er herigennem træningen opløser dagligdagens automatiske adfærd og skaber 
en anden adfærdslogik.

Det konkrete arbejde bestod i øvelser med Augusto Omolú baseret på candomblés kraft-
fulde og rytmiske øvelser, som bygger på genkendelige billeder. Deltageren forstiller at ride 
på en hest, benene viser hestens ben, mens højre arm svinger en pisk for at drive hesten frem. 
En anden øvelse ligner forskellige bede-positioner. Arbejdet bestod desuden i en udvikling 
af deltagernes improvisationer, som blev udviklet, bearbejdet og indført i forestillingsstruk-
turen. 

En gruppeimprovisation omkring et bryllupsbord blev indført som en scene i midten af 
rummet, som ikke skulle tage fokus fra hovedhandlingen. Scenen udarbejdedes som et præ-
cist netværk af handlinger. Skuespillerne skulle både udvikle deres eget materiale og samtidig 
reagere på helheden, både ved bordet og i hele rummet, fylde scenen med handlinger som at 
give et stykke brød, kysse, drikke, fortælle en historie, binde snørebånd sammen, forføre en 
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anden, klippe noget af brudgommens slips etc. som skabte en individuel rytme, som tilpasses 
en kollektiv. 

Enhver af skuespillerne udførte et kontinuerligt partitur af reaktioner i forhold til de 
øvrige, som konstant varierer blikretning og dynamik. Dagligdagens bevægelsesøkonomi 
blev erstattet af en række sats, impulser og forbundet med en form for indre nødvendighed 
som forhindrer en mekanisk udførelse. Øvelsen blev dermed en træning i en bestemt form 
for fysisk rytmisk handling hvor flowet bevares. Bruden fik fx til opgave at kravle og falde 
på bordet på ti forskellige måder ved at skifte tempo, retning i rummet, ved benægtelser og 
modsætninger. Hun skulle afprøve handlingerne i forskellige materialer (ild, vand, sand, 
jord, sten), som skabte forskellige former for modstand. Øvelserne blev en form for træning 
i kontinuerlig fysisk, vokal og mental handling.

> Hamlet og hans fostersøster (Augusto Omolú, Mia Theil Have): 
»Ur-Hamlet«, Bali 2006 (foto: Odin Teatret/CTLS Archives)
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Fremmedhed og nærhed
»De fremmede« og det ukendte er det centrale tema både i Shakespeares Hamlet og i 
Ur-Hamlet. Saxos fortælling fremstilles gennem en række eksotiske danseformer fra Bali og 
Japan og via Odin Teatrets skuespillere, der også betjener sig af et stiliseret og fremmedartet 
udtryk, som er forskelligt fra realismekonventioner og dagligdags udtryk. I forhold til en tra-
ditionel scenisk dramaturgi er Barbas instruktion også fremmedartet, fordi den benytter det 
dansende og det musikalske samt det forstyrrende som centrale greb. Det fremmede også en 
central metafor for skuespillerens arbejde. Barba (1989) taler om skuespillerens dialog med 
den del af dem selv, som er i (indre) eksil. Det vil sige den ukendte eller fremmede – skyggen, 
dobbeltgængeren eller »den anden«. Også på et dramaturgisk plan spiller »de fremmede« en 
central rolle. De blander sig ikke direkte i Hamlets spil, men er ved siden af fortællingen og 
interagerer kun indirekte, i og med at mange af »de fremmede« dør af pesten, og ligene lig-
ger spredt på gårdspladsen. De er fremmede, men »fremmede som danser«, som Taviani har 
defineret Odin Teatret (Taviani 1994). Er det skuespillertruppen fra Hamlet eller martyrer, 
som med Antonin Artauds ord bliver brændt og signalerer fra deres bål? Artaud ser teatret 
»som pesten en krise som løses ved død eller helbredelse« (Artaud 1967, s. 30).

De fremmede invaderer slottet, men de repræsenteres af skuespillere, som har almin-
deligt tøj på og bærer kufferter, tasker og poser, bevæger sig velkendt og i det hele taget er 
genkendelige. Det, der kendetegner dem, er en desorientering, som karakteriserer folk, som 
søger at tilpasse sig nye omgivelser. Hoffets stilistiske fremmedhed og de fremmedes genken-
delighed skaber en form for refleksivitet: De fremmede er ikke kun dem, som ser anderledes 
ud; de er også en selv med en velkendt indkøbspose i hånden.

I Shakespeares Hamlet lyder den første replik: »Hvem der?«. I Ur-Hamlet høres kontinu-
erligt forstyrrende bankelyde bag og under tilskuerne, og de må også spørge sig selv: »Hvem 
der?«. Det er »de fremmede«, som sniger sig ind på slottet. Er det ven eller fjende? Som i 
Hamlet er truslen udefra uklar og tvetydig. Fra begyndelsen af Hamlet antydes denne udefra 
kommende trussel i skikkelse af den norske prins Fortinbras, der overtager magten til slut. 
Noget lignende sker i Ur-Hamlet, hvor en lille forsvarsløs familie med barnevogn sidder 
tilbage på slotspladsen mellem alle ligene. »De fremmede« skaber i forestillingen en parallel 
historie, ligesom Fortinbras gør det i Hamlet. 

Det er en pointe, at fremmedheden er en refleksiv og foranderlig optik, og at Verfremdung 
benyttes på forskellige planer: både balinesernes håndbevægelser, som accepteres som en 
form for dans, og en almindelig gaffeltruck, som kører ind på scenen (ført af en amerikansk 
skuespiller og uddannet truckfører, som kunne have været ansat på havnen i Helsingør) 
er fremmedelementer i forestillingen. Det som understreger Verfremdungseffekten og den 
sociale gestus er, at fyren med trucken fjerner en palle med lig. På samme måde er der tale 
om Verfremdung, når graverne i forestillingen med deres koste forsøger at feje ligene sam-
men i bunker. Pointen i denne vekslen mellem forskellige former for Verfremdung er, at det 
fremmede klart fremstår som en synsmåde, og at den fremmede ikke er essentielt fremmed.
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Afslutning
Odin Teatret er en særlig teaterform, som ikke er særlig tilgængelig, fordi den ikke er base-
ret på en fokuseret handling og enkle karakterer. Teatrets dramaturgi har måske mest af alt 
karakter af at være et kompliceret digt skrevet i rummet. Det er vanskeligt for tilskuerne at 
finde et fodfæste, til gengæld findes der få tilskuere overalt i verden som er blevet fortrolige 
med teatret og opsøger det igen og igen. Tilskuere som ser alle forestillinger op til flere gange 
og som tilmed ofte selv er aktive i forhold til teatret. Teatrets har skabt et globalt netværk af 
sådanne solide tilskuere som en marginal men stærk kultur. 

Ur-Hamlet skaber en udveksling af »fremmedhed« såvel i selve den kunstneriske proces 
som i relation til tilskueren. »Den fremmede« er skiftevis os selv og de andre. Den samme 
relativering forgår i forhold til den æstetiske kategori for fremmedhed. Enhver har mulig-
hed for at være teatral og fremmed for »den anden« betinget af, hvorfra der iagttages. Det 
velkendte gøres fremmed og ses dermed på en ny måde. Men det fremmede gøres også 
velkendt og fortroligt. Den samme distinktion mellem velkendt og ukendt udspilles mellem 
Shakespeares Hamlet og Saxos version, ligesom Kronborg som scene bevarer sin identitet og 
gøres fremmed. 

»De fremmede« ses ofte som en trussel mod fx ytringsfriheden og »danskheden«. Det bety-
der en udgrænsning af det fremmede i kunsten og kulturen, det overraskende og det uforud-
sigelige. Ur-Hamlet insisterer på genforhandlingen af fremmedhed, forskellighed og ander-
ledeshed som en indgriben der initierer en forstyrrelse, omvending og Usammenhængskraft.

Erik Exe Christoffersen, mag.art. (f. 1978): lektor ved Afdeling for Dramaturgi, Institut 
for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Har udgivet Teaterhandlinger (Klim, Århus, 2007) om 
moderne teater og dramaturgi, blandt andet Odin Teatret. 
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Noter
1 Eugenio Barbas begreb for teatergrupper og unge skuespillere (her især fra Europa og 

Nord- og Sydamerika), som hverken tilhører det klassiske teater eller avantgardeteatret, 
men som drives af et personligt begær efter teatrets realitet (Barba 1989).

2 Jeg har som grundlag for denne artikel fulgt prøverne i Ravenna og på Kronborg. Når jeg 
henviser til Ur-Hamlet, er der tale om den sidste version, som blev spillet på Kronborg. 
Dele af teksten er uddrag af en længere tekst om forestillingen i antologien Hvad er 
Verdenskunst?, udkommer på Forlaget Klim 2009.

3 Barba benytter betegnelsen Uorden til at angive en uventet indtrængen af energi til for-
skel fra uorden som tab af energi. Se Peripeti Særnummer 07.

4 Med centrale figurer som Konstantin Stanislavskij, Vsevolod Mejerhold, Antonin Artaud 
og Jerzy Grotowski.

5 Under prøverne skete det undertiden, at turister invaderede scenen, fotograferede og 
kommenterede, mens arbejdet uanfægtet fortsatte.

6 Muhammed-krisen blev udløst, da Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. september 2005 
trykte nogle satiriske tegninger af profeten Muhammed bl.a. fremstillet som selvmords-
bomber med en bombe i sin turban. Protester og demonstrationer betød, at det danske 
udenrigsministerium advarede danskere mod at rejse i lande som Indonesien, hvilket 
Odin Teatret altså trodsede, fordi man anså teater som en mulighed for en »anden« dia-
log.



Om Saxo, Hamlet og forestillingen
Af Eugenio Barba

Hamlet, Don Juan, Doktor Faustus og Harlekin er bastard-arketyper af ukendte mødre og 
utallige fædre. De trådte ind i vores moderne kultur med de første professionelle kompag-
nier, som specialiserede sig i at sælge underholdning, da det europæiske teaters dukkede op i 
»Guldalderen« mellem 1550 og 1650.

Det var tider med pest, mistillid, massakrer, intolerance og religionskrig. Da Hamlet, 
Don Juan, Doktor Faustus og Harlekin trådte ind på scenen, skjulte de deres barbariske og 
grusomme natur i en regnbue af humoristiske kommentarer og dybe tanker. De var alle fire 
eksperter i kunsten at blive sine modstandere kvit med våben, list og trolddom. Duften af en 
raffineret kultur dækkede over den skarpe lugt af blod, sex og vold og forvandlede skikkel-
serne til juveler af kunst. På den måde skræmte de os ikke længere. Iført deres forunderlige, 
poetiske, filosofiske og melankolske klædedragt lever de videre i skolebøger og virker også 
stimulerende på vores intellektuelle liv i dag. Deres oprindelige væsen, råt og kynisk, gør 
dem til vores spottende og frastødende brødre, velegnede til det 21. århundrede.

Saxos Hamlet
Den første fortælling om en helt, senere prototypen for et undrende og filosofisk sind, 
blev fortalt på latin af Saxo Grammaticus godt tre et halvt århundreder før Shakespeare. 
Amlethus hed han, og han var hovedpersonen i én af mange episoder om kampen om mag-
ten i Saxos Gesta Danorum (Danernes bedrifter). I denne krønike, som foregår i forhistorisk 
tid, optræder Hamlet som en mand af vor tid. Han træder ind i historiens formålsløse raseri 
og smider masken - en udspekuleret høvding på listefødder, en professionel voldsmand og 
tyranmorder, som selv bliver tyran.

Vi ved ikke meget om Saxo (1150-1220), Danmarks tidligste historiker og forfatter. 
Mere end 100 år efter sin død fik han tilnavnet Grammaticus (Den Lærde). I Middelalderen 
pegede en sådan titel ofte på en mand knyttet til kirken. Som tilhænger af den fremtrædende 
Biskop Absalon, som muligvis satte ham på opgaven, begyndte Saxo med at samle og redi-
gere mytisk stof for derefter at nå til de historiske begivenheder. De 16 bøger, som udgør 
hans Gesta Danorum (Danernes bedrifter), sammensætter en genealogi af delvist sagnagtige 
konger- deriblandt Hamlet, Jyllands hersker. Den første danske oversættelse af Saxo er date-
ret 1575.

I Gesta Danorum (Danernes bedrifter) fortæller bøgerne III og IV om Hamlets liv og 
død. Man kan genkende de fleste af Shakespeares personer. Gertrude er Gerud: Claudius 
er Fenge. Polonius er Fenges anonyme rådgiver, som udelukkende lever for sin herre. Han 
er hans øjne og dør i stedet for ham. Han har ingen familie. Hverken Ofelia eller hendes 
bror, Laertes, og deres tragedie, som løber parallelt med og afspejler Hamlets, er med. Der 
er selvfølgelig ikke plads til Horatio, den unge intellektuelle, uddannet på universitetet i 
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Wittenberg. Der optræder imidlertid et anonymt plejesøskendepar, bror og søster, fattige 
børn af Hamlets barnepige. De har diet den samme mælk som ham og er de mørke med-
skyldige i hans seksuelle og blodige intriger. Hamlets fader, Jyllands hersker og bror til Fenge, 
offer for brodermord og usurpation, hedder Ørvendel. Der er heller ingen ånder på voldene 
omkring borgen i Jylland. Det intime familiedrama om anger og incest, om kærlighed og 
forladthed, om uskyld og selvmord, er væk. Der er kun kampen om magten tilbage, nøgen, 
grundlæggende, fysisk: et sjælløst blodbad.

Konflikten mellem onkel og nevø, mellem Fenge og Hamlet, begyndte, dengang Rørik, 
Danmarks konge, betroede magten over den danske provins, Jylland, til de to brødre 
Ørvendel og Fenge. Ørvendel udfordrede den norske konge til en duel, dræbte ham og 
myrdede hans søster efter at have voldtaget hende. Også på grund af denne bedrift forfrem-
mede kong Rørik ham til at regere over Jylland og tilbød ham sin datter Gerud til ægte. 
Hamlet blev født. Men Ørvendel bliver myrdet af sin bror Fenge, som derefter tager Gerud 
til kone. Ifølge den hedenske æreskodeks burde Hamlet hævne sin far og derfor må Fenge, 
onklen, eliminere ham. Men Fenge kan ikke åbentlyst bruge vold: Han frygter Kong Røriks 
og Geruds reaktioner såvel som folkets vrede. Ikke engang en tyran kan ustraffet udfordre 
alle love og dømme en galning for forræderi. For Hamlet er blevet sindssyg, eller lader som 
om. Han simulerer galskab som forsvar mod sin onkel - røver af den position, som tilhører 
ham - og mod hans absolutte magt.

Hamlets simulerede galskab er ikke af melankolsk eller filosofisk art. Den skjuler ikke en 
sort humor, livstræthed eller en wittenbergsk students spidsfindigheder, som karakteriserer 
Shakespeares Hamlet. Det er mere idiotens eller den besattes dumhed i lighed med den hos 
Junius Brutus i Titus Livius. I begge tilfælde bliver heltens sindssyge testet. Brutus i Titus 
Livius halshugger valmuer med sit sværd og forestiller sig, at de er fjendtlige krigere. Egentlig 
er det kodede beskeder, som Brutus sender til sine medkonspiratorer: dræb lederne af kong 
Tarquinius’ tilhængere. I Saxos krønike lykkes det også Hamlet at ødelægge ethvert fjendtligt 
forsøg på at fange ham takket være sin overdrevent absurde adfærd.

Fenge betvivler Hamlets galskab. Han sørger for et møde mellem Hamlet og en pige i 
en skov for at se, om han kan modstå fristelsen. Sindssyge mennesker elsker ikke. Hamlet 
genkender pigen som sin plejesøster. Søsteren giver sig hen uden at forråde ham og fortæller 
hoffet, at den dumme, unge mand ikke var i stand til noget. Alt imens praler han, idioten, 
af sin egen seksuelle overlegenhed og får sågar alle og enhver til at grine mistroisk ad ham.

Hamlet opfører sig som en besat. Dækket med mudder parodierer han en hane og galer 
og vifter med armene, som om de var vinger. Han dræber - som ved en fejltagelse - Fenges 
rådgiver, der gemmer sig under høet i rummet, hvor han bliver ladt alene med sin mor. Han 
drager sværdet og hugger til, parterer liget i små stykker, tilbereder det og fodrer svinene 
med det. Derefter tvinger han sin nedslåede og sårede mor - laceratam matrem (den sønder-
revne mor), som Saxo skriver - til at indrømme det afskyelige ved, at hun giftede sig med sin 
ægtemands morder.

Fenge, som er ekspert i intriger og konspirationer, ved, at selv en galning kan søge hævn. 
Han beslutter sig til at sende Hamlet til England. Han giver et hemmeligt brev til to, unge 
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adelsmænd, som ledsager nevøen, hvor han beder den engelske konge om at likvidere den 
sindssyge prins. Hamlet forvansker Fenges brev og bytter sit navn ud med ledsagernes. Det 
resulterer i, at Fenges to agenter bliver hængt ved deres ankomst. I England opnår Hamlet ry 
som vismand, og den engelske konge kommer til at sætte så stor pris på ham, at han tilbyder 
ham at gifte sig med sin datter.

Et år senere vender Hamlet hjem. Han ankommer på dagen for sin egen begravelse. Alle 
tror han er død, for Fenge er overbevist om, at hans list er lykkedes. Hamlet, som ligner en 
patetisk tigger, er i virkeligheden et blodtørstigt dyr. Begravelsen uden liget bliver fejret med 
en banket. Da de fulde gæster falder i søvn, slagter Hamlet dem og sætter ild til bygningen. 
Han går ind i det rum, hvor Fenge sover og bytter hans sværd ud med sit eget, som han har 
naglet fast til Fenges skede. Derefter vækker han sin onkel. Den forskrækkede Fenge forsøger 
at drage sit sværd, men kan ikke, og Hamlet slår ham ihjel uden at tilsøle sit eget sværd med 
forræderens blod.

På dette tidspunkt ser den grusomme hævner ud til at ændre natur. Han er ikke længere 
en idiot, som skjuler, hvor udspekuleret han er, men derimod handler han som en klog fol-
kets hyrde. Han holder en tillidsvækkende tale til dem, der er i vildrede efter slottets brand 
og kongens død: 

»Manden, jeg dræbte, var ikke en konge, men sin egen brors morder. Jeg har gen-
nemført den opgave alene, som burde have været jeres, og jeg har bragt orden til dette 
land, så forstyrret af magtmisbrug. Jeg ønskede ikke at lægge så svær og blodig en 
opgave på jeres skuldre. Jeg indebrændte det brutale hof, men overlader Fenges lig til 
jer. Det er jer, der skal brænde hans lig. I skylder mig jeres frihed. Det er nu op til jer 
at vise, om I fortjener den.«

Den ubarmhjertige kriger forfører sit folk og gør dem medskyldige i sin hævnakt. Mens han 
taler med en fars trøstende stemme, offentliggør han principperne i sin fremtidige regering: 
»Forræderi kan ikke undgås. Forråd før, du bliver forrådt.« Lettet for hævnerens raseri er 
Hamlet nu en ung høvding i et land, hvor der hersker en permanent krigstilstand.

I sin Gesta Danorum (Danernes bedrifter) beskriver Saxo farerne ved intern uorden, ved 
fraktioner, ved fejder, sult og epidemier. Krig - reel eller som trussel - er grundstenen til 
statens indre orden og en kilde til respekt for hierarkier og love. Hamlet, en af Jyllands 
høvdinge, vil have magten over hele kongeriget og går i krig mod sin hersker, kongen af 
Danmark. Han dør, idet han gennemfører den sidste handling, udsprunget af sin fornufts 
listighed og magtbegær. Machiavelli, renæssancens politiske videnskabsmand, ville have fun-
det sig til rette i dette kongerige i Norden.

Hamlet var blot én blandt de mytiske helte, som Saxo udsmykkede Danmarks historie 
med. Men han var udset til en hæderkronet tilværelse og en uendelig række af inkarna-
tioner gennem Francois de Belleforest, en fransk forfatter, som genfortalte Saxos historie i 
sin berømte Histoires tragiques (Tragiske Fortællinger) i 1570. Belleforest var i høj grad tro 
overfor Saxo, selvom han udvidede historien til det dobbelte og foretog flere ændringer. 
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Han tilføjede en aura af ridderskab ved at lade Hamlet forfølge sin egen ære og hæder; han 
lader Fenge incestuøst forføre sin brors kone, før han myrder ham; og han forvandler Saxos 
anonyme plejesøster til en ung hofdame (den fremtidige Ofelia), som har elsket Hamlet fra 
barnsben og er ham fuldstændigt hengiven, klar til at gøre hvad som helst for ham.

Få år efter udgivelsen blev Belleforests Histoires tragiques (Tragiske Fortællinger) oversat 
til engelsk og inspirerede dermed en del skuespilforfattere i det elizabethanske London. I 
1596 hentyder Thomas Logde i Wit’s Misery til en Hamlet, som blev opført ved The Theatre 
(hvor Shakespeare også arbejdede i en periode). Denne Hamlet må være blevet opført et godt 
stykke tid før 1596, da en genopførelse af stykket blev satiriseret af Thomas Nashe i sit forord 
til Robert Greenes Menaphon i 1589. Ingen ved med sikkerhed, hvem den sande forfatter af 
denne Hamlet var. Den mest sandsynlige kandidat er Thomas Kyd.

Teaterhistorikerne er enige om, at Shakespeare skrev Hamlet midtvejs i sin karriere, mel-
lem 1599 og 1601. Udgivelsen af hans Hamlet begyndte, som det er anført i Stationer’s 
Register, d. 26. juli 1602, da James Roberts »Entered for his Copie … a booke called the 
Revenge of Hamlett Prince [or] Denmarke as yt was latelie Acted by the Lord Chamberleyne his 
servants.« (»Indskrev en kopi … en bog ved navn Hamlet, Prins af Danmarks Hævn, som 
den senest blev opført af Lord Chamberleynes tjenestefolk«).

Odin Teatrets forestilling
Saxo, munken, graver Hamlets skelet op, maner hans liv frem og fortolker det på latin. Han 
henvender sig til publikum på dette arkaiske og døde sprog for at afsløre og kommentere 
personernes og deres handlingers nedrige hensigter. Han vandrer gennem opførelsen, ophol-
der sig midt i begivenhederne, identificerer sig med dem og kæmper for at undvige deres 
ukontrollable kurs, mens han søger en flugtvej.

Det sceniske rum er oplyst med fakler, som både kan bæres eller fastgøres til gulvet. 
De bevægelige flammer modulerer intensiteten i handlingerne og opfattelsen af rummet. 
Skuespillerne bevæger sig i en fakkellabyrint. De bærer dem og bruger dem for at under-
strege - som i et Rembrandt maleri - et fragment af scenen eller en detalje.

Scenehandlingen følger Saxos fortælling, afbrudt af Hamlets udbrud af galskab. Øjeblikke 
af magelighed alternerer med rasende kriser, mens mordere eller naive medskyldige løber 
efter Hamlet og forsøger at fortolke hans adfærd. Til tider bliver hele virkeligheden til et 
delirium. Begivenhederne finder sted i et slot, som er belejret, ikke af ånder fra det hinsides, 
men - meget mere konkret - både af nogen udefra og af sin egen undergrund.

Fra undergrunden dukker rotter op, pestbærere. Disse menneskefjender dukker op til 
overfladen som en uddunstning fra mørket, fra det velordnede samfunds undergrundslag.

Der forventes angribere udefra. Indtil nu er kun ynkelige og sultne mennesker ankom-
met for at søge asyl. Bliver de smittet med pesten, eller er de selv smittebærere? Slottets bebo-
ere skiller sig af med dem metodisk og dog uden vrede. Blot en territorierensende operation. 
I kirkegården er nogle få grave altid åbne og parate. Graverne prøver på at holde orden i dette 
kongerige, hvor dødbringende kræfter farer rundt.
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Mens ligene brænder, og den sindssyge hævns nat ser ud til at være slut, proklamerer 
Hamlet, i sin fars navn, nye love som i en ensom bøn eller en krigshymne. Det er ikke hans 
fars ånd, der viser sig, men et barn, klar til kamp for den Nye Orden.

Oversættelse: Mónica C. Vestergaard
 
Eugenio Barba (f. 1936): instruktør og leder af Odin Teatret siden 1964. Har lavet over 60 
forestillinger med Odin Teatret og Theatrum Mundi Ensemblet og skrevet en række artikler 
og bøger. Grundlægger af ISTA (Internatuional School of Theatre Anthropology). Eugenio 
Barba er æresdoktor ved Aarhus Universitet samt 8 andre udenlandske universiteter.


