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Revymuseet	  
 
Revymuseet	  er	  museet,	  hvor	  du	  møder	  den	  danske	  revy	  og	  alle	  dens	  stjerner.	  Gennem	  revyen	  kan	  du	  
opleve	  et	  anderledes	  fokus	  på	  det	  danske	  samfund	  fra	  1849	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  Revygenrens	  humoristiske	  og	  
satiriske	  blik	  på	  samfundet	  giver	  en	  idé	  om,	  hvordan	  samfundet	  udvikler	  sig	  og	  hvad	  der	  optager	  den	  brede	  
befolkning	  ,	  når	  det	  gælder	  politik,	  kunst,	  samfundsdebatter	  eller	  blot	  almindelig	  sladder.	  
	  
Museets	  samling	  består	  af	  genstande,	  kostumer,	  scenografimodeller	  og	  billeder	  fra	  hele	  revyens	  historie.	  
Samlingen	  suppleres	  af	  store	  mængder	  af	  lydoptagelser	  og	  filmklip	  fra	  omkring	  år	  1900	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  
Det	  er	  således	  muligt	  at	  komme	  helt	  tæt	  på	  revyteatrene,	  alle	  de	  store	  revykunstnere	  og	  de	  historier	  om	  
dem,	  der	  stadig	  lever	  i	  dag.	  
	  
Ytringsfrihed	  og	  censur	  
Indtil	  1954	  var	  revygenren	  som	  al	  anden	  sceneoptræden	  underlagt	  censur.	  Skiftende	  tiders	  moralbegreber	  
har	  fået	  censorerne	  til	  at	  beskære	  forestillingernes	  tekster	  eller	  bede	  om	  ændringer	  i	  den	  sceniske	  
fremstilling.	  Censorerne	  reagerede	  for	  eksempel	  på	  tekster,	  der	  forholdt	  sig	  kritisk	  til	  kvinders	  deltagelse	  i	  
den	  offentlige	  og	  politiske	  debat	  og	  regeringskriser.	  I	  perioder	  ændrede	  politikerne	  endda	  lovgivningen	  for	  
selv	  at	  undgå	  kritik.	  Teatercensuren	  koncentrerede	  sig	  først	  og	  fremmest	  om	  emner	  som	  politik,	  
sædelighed,	  majestætsfornærmelse	  og	  blasfemi.	  På	  grund	  af	  revygenrens	  let	  omskiftelige	  karakter	  og	  
naturlige	  kredsen	  om	  politiske	  og	  pikante	  emner	  kom	  den	  gang	  på	  gang	  i	  censurens	  søgelys.	  På	  museet	  kan	  
du	  på	  forskellige	  måder	  opleve	  de	  episoder,	  hvor	  censuren	  for	  alvor	  er	  trådt	  i	  karakter,	  og	  du	  kan	  møde	  de	  
personer,	  der	  har	  haft	  censuren	  som	  aktiv	  medspiller	  i	  deres	  arbejde.	  
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På	  Revymuseet	  kan	  du	  under	  undervisningsforløbet	  ”Hvor	  går	  grænsen?”	  stifte	  bekendtskab	  med	  
revygenren,	  når	  den	  er	  sat	  på	  spidsen	  og	  lever	  så	  godt	  op	  til	  genrens	  formål,	  at	  den	  bliver	  stoppet	  af	  
magthaverne.	  Den	  politiske	  satire	  og	  uanstændige	  kvinder	  bragte	  sindene	  i	  kog	  hos	  politikere	  og	  blandt	  den	  
almindelige	  befolkning,	  men	  skuespillerne	  og	  sangene	  gik	  dog	  over	  i	  historien	  og	  kan	  nu	  opleves	  på	  museet.	  	  
	  
Selvom	  teatercensuren	  for	  længst	  er	  afskaffet,	  er	  revykunstnerne	  stadig	  underlagt	  visse	  begrænsninger.	  På	  
den	  ene	  side	  står	  ytringsfriheden	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  enkelte	  love,	  selvcensur,	  almindelig	  
anstændighed	  og	  publikums	  forventninger	  med	  til	  at	  forme	  revynumrene.	  Revygenren	  nyder	  en	  særlig	  
respekt	  og	  har	  historisk	  såvel	  som	  i	  dag	  vide	  grænser	  for,	  hvor	  langt	  den	  kan	  gå	  i	  den	  satiriske	  fremstilling	  af	  
for	  eksempel	  politikere,	  kendte	  og	  kongelige.	  
	  
	  
For	  praktisk	  information	  om	  museets	  historie,	  samlinger,	  åbningstider	  m.m.	  se	  museets	  hjemmeside:	  
http://www.revymuseet.dk	  
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