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Revygenren	  
 

	  
Casino	  teatret,	  Amaliegade,	  København	  
	  
Revygenren	  blev	  indført	  af	  Erik	  Bøgh	  nytårsaften	  1849	  på	  teatret	  Casino	  i	  København.	  Fra	  begyndelsen	  blev	  
formen	  brugt	  til	  at	  se	  tilbage	  på	  små	  og	  store	  offentligt	  kendte	  begivenheder,	  der	  havde	  passeret	  i	  det	  
forløbne	  år.	  
	  
Revygenren	  har	  gennemgået	  store	  forandringer	  siden	  1849.	  I	  revyens	  tidlige	  år	  lignede	  forestillingerne	  
datidens	  populære	  lette	  syngespilsform,	  vaudevillen.	  Her	  blev	  en	  tyndbenet	  handling	  båret	  frem	  af	  en	  
række	  sange.	  Sangene	  var	  ofte	  ny	  skrevne	  tekster	  til	  populære	  melodier,	  publikum	  allerede	  kunne	  nynne	  
med	  på.	  	  
	  
Med	  tiden	  forsvandt	  selve	  handlingen	  fra	  revyen.	  Tilbage	  stod	  sange	  med	  egne	  pointer,	  monologer	  og	  
sketcher.	  Spændingen	  over	  længere	  dramatiske	  forløb	  blev	  afløst	  af	  vittigheder	  og	  korte	  optrin.	  Handlingen	  
forsvandt	  ud	  af	  revyerne	  i	  1920‘erne,	  men	  har	  siden	  været	  genintroduceret	  med	  mellemrum.	  
	  
Flere	  forskellige	  genrer	  og	  underholdningstyper	  dannede	  inspiration	  for	  revyen	  og	  leverede	  elementer	  til	  
formen:	  
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Odense	  Teater.	  Recensenten	  og	  Dyret;	  maleri	  fra	  1916	  af	  Agnes	  Slott-‐Møller,	  ophængt	  i	  teatrets	  publikumsfoyer	  som	  pendant	  til	  
maleriet	  Hagbarth	  og	  Signe	  af	  samme	  kunstner.	  Maleriet	  viser	  16.	  scene	  af	  J.L.	  Heibergs	  vaudeville	  Recensenten	  og	  Dyret	  (1826),	  
der	  udspiller	  sig	  blandt	  Dyrehavsbakkens	  forlystelser.	  Den	  var	  blevet	  opført	  på	  Odense	  Teater	  i	  sæsonen	  1915/16.	  
	  
Vaudeville:	  Let	  satirisk	  lystspil	  med	  indlagte	  sange	  (fra	  1820‘erne).	  
	  
Operette	  (lille	  opera):	  En	  let,	  romantisk	  opera	  med	  talte	  replikker	  imellem	  arier	  og	  kor	  (fra	  1860‘erne).	  
	  
Sangerindepavilloner:	  Traktørsteder	  med	  sceneoptræden	  af	  kvinder,	  der	  iført	  udfordrende	  kostumer	  sang	  
pikante	  og,	  dog	  sjældent,	  politiske	  viser	  (fra	  1850‘erne).	  	  
	  
Varietéer:	  Forestillinger	  eller	  shows	  med	  en	  række	  ofte	  storslåede	  sang-‐,	  musik-‐,	  danse-‐	  og	  akrobatiknumre	  
uden	  indbyrdes	  sammenhæng	  (fra	  1880‘erne).	  
	  
Kabaretter:	  Intellektuelle,	  politiske	  og	  kunstnerisk	  udfordrende	  forestillinger,	  der	  primært	  bestod	  af	  sange	  
og	  digte	  præget	  af	  samfundskritik	  og	  satire.	  
	  
Revygenren	  har	  således	  aldrig	  været	  en	  fast	  størrelse,	  men	  har	  udviklet	  sig	  gennem	  tiden.	  Hver	  gang	  en	  ny	  
teatergenre	  er	  blevet	  introduceret	  på	  de	  danske	  scener,	  har	  publikums	  forventninger	  ændret	  sig	  -‐	  og	  
revyen	  fulgte	  med.	  	  
	  
På	  samme	  måde	  har	  revyen	  været	  god	  til	  at	  tage	  forskellige	  tonesprog	  til	  sig.	  Op	  igennem	  tiden	  har	  den	  
trukket	  på	  både	  den	  finkulturelle	  opera	  og	  operette	  og	  på	  den	  folkelige	  vise.	  Fra	  1920erne	  øvede	  
jazzmusikken	  stor	  indflydelse	  på	  revyscenen,	  og	  fra	  1950erne	  kom	  rock-‐	  og	  popmusikken	  med.	  Revyen	  tog	  
alle	  nye	  stilarter	  til	  sig.	  Sammen	  med	  musikken	  har	  dans,	  og	  især	  den	  såkaldte	  chorus	  line,	  været	  en	  del	  af	  
de	  veludstyrede	  revyer	  siden	  begyndelsen	  af	  1900-‐tallet.	  Revyens	  visuelle	  udtryk	  har	  også	  vist	  sig	  at	  være	  
let	  foranderligt.	  Ofte	  har	  revyen	  lænet	  sig	  op	  ad	  de	  nye	  kunstretninger,	  efterhånden	  som	  de	  brød	  frem	  
igennem	  det	  tyvende	  århundrede:	  art	  nouveau,	  art	  deco,	  kubisme	  og	  futurisme.	  
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Siden	  begyndelsen	  i	  1849	  har	  den	  danske	  revy	  haft	  satiren	  som	  det	  bærende	  element.	  Det	  kunne	  være	  den	  
godmodige	  parodi	  på	  forskellige	  mennesketyper	  eller	  mere	  holdningsprægede	  numre,	  der	  tog	  
udgangspunkt	  i	  det	  politiske	  landskab.	  
	  
Selvom	  revygenren	  på	  mange	  punkter	  ændrede	  sig	  i	  forhold	  til	  tidens	  tendenser,	  forblev	  den	  stadig	  en	  fast	  
blanding	  af	  musik,	  prosa	  og	  sang,	  og	  dengang	  som	  i	  dag	  er	  parodi	  og	  satire	  en	  væsentlig	  del	  af	  
forestillingerne.	  
	  

	  
Lisbet	  Dahl	  som	  integrationsminister	  Birthe	  Rønn	  Hornbech	  i	  Cirkusrevyen.	  Foto:	  Henrik	  Petit	  
	  
Kunstnerens	  fortolkning	  af	  det	  pågældende	  nummer	  har	  haft	  stor	  betydning.	  Forestillede	  skuespilleren	  en	  
kendt	  person?	  Hvad	  var	  forholdet	  mellem	  skuespilleren	  og	  den	  figur,	  han	  fremstillede?	  Hvad	  var	  forholdet	  
mellem	  den	  aktuelle	  samfundssituation	  og	  visens	  indhold?	  Tekster,	  der	  i	  dag	  kan	  synes	  uskyldige	  eller	  
måske	  ligegyldige,	  kan	  have	  haft	  en	  helt	  særlig	  betydning	  i	  den	  sammenhæng,	  publikum	  oplevede	  dem.	  
Måske	  var	  den	  romantiske	  vise	  egentlig	  politisk,	  eller	  måske	  lignede	  skuespilleren,	  der	  opfører	  en	  harmløs	  
tekst,	  en	  kendt	  politiker.	  Teksterne	  eller	  forestillingerne	  stod	  ikke	  alene,	  men	  indgik	  i	  en	  tæt	  sammenhæng	  
med	  tilskuerne	  og	  det	  omkringliggende	  samfund.	  Revyen	  har	  altid	  været	  tæt	  forbundet	  med	  den	  tid,	  den	  
bliver	  opført	  i.	  	  
	  

	  
Nogle	  ændringer	  skete	  langsomt	  over	  tid;	  andre	  skete	  som	  et	  oprør	  mod	  den	  eksisterende	  form.	  Dette	  
skete	  blandt	  andet,	  da	  arkitekten,	  forfatteren	  og	  samfundskritikeren	  Poul	  Henningsen	  angreb	  Scala	  
Teatrets	  store	  farvestrålende	  revyer.	  Han	  brugte	  sit	  tidsskrift	  Kritisk	  Revy	  til	  at	  rette	  et	  frontalangreb	  på,	  
hvad	  han	  kaldte	  ‘holdningsløse	  forestillinger’,	  der	  ikke	  var	  i	  tråd	  med	  tiden.	  Senere	  skrev	  han	  selv	  en	  række	  
revyer,	  der	  for	  eftertiden	  kom	  til	  at	  stå	  som	  selve	  essensen	  af	  deres	  tid.	  	  
	  
PH’s	  kritik	  af	  varietérevyen	  
	  

www.hvorgaargraensen.dk/revy/Kilder/KritiskRevy.pdf
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I	  et	  demokrati	  som	  det	  danske	  fungerer	  satiren	  som	  en	  ventil.	  Den	  giver	  anledning	  til,	  at	  vi	  kan	  lukke	  vores	  
frustrationer	  ud	  og	  samtidig	  grine	  af	  dem.	  Overdrivelse	  fremmer	  som	  bekendt	  forståelsen,	  og	  de	  store	  
emner	  bliver	  genkendelige	  og	  grinagtige,	  når	  den	  satiriske	  form	  trækker	  dem	  ned	  i	  ‘øjenhøjde’.	  	  
	  
	  


