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“Hofteatret er en perle og et ideelt sted at afholde ekstraor-
dinære og stemningsfulde arrangementer. Og personalet i 
teatret sørger for alt: de er superprofessionelle i deres hånd-
tering af samarbejdet både forud for arrangementet og på 
dagen, hvor det hele løber af stablen. ” 

Line Pedersen, Dansk Sprognævn
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FORORD – HISTORISK TEATERSAL, MODERNE MUSEUM OG KULTURELT MØDESTED

Besøger man Hofteatret midt på Slotsholmen, lige 
bag Folke tinget, mærker man uden videre historiens 
vingesus og stedets ånd. Ikke så mærkeligt, da byg-
ningen udvendig som indvendig er fra 1700-tallet. 
Det er et mærkeligt paradoks: i kraft af håndgribelig 
materiel kulturarv, bygningen og dens interiører, 
fornemmer man uvilkårligt det i vores kulturarv og 
historie, som ikke er håndgribeligt, men sanseligt og 
immaterielt.

Hofteatrets store forsal og panelerne omkring det 
smukke, perspektiviske scenerum præges den 
dag i dag af de oprindelige klassicistiske interiører 
og kølige farver fra 1700-tallet, da bygningen blev 
opført som en sidefløj til det første Christiansborg 
Slot. Stueetagen blev indrettet til De Kongelige 
Stalde og der bor kongehusets heste stadig. Første 
sal blev i sammenhæng naturligt indrettet til et stort 
magasin for det udstyr, en enevældig konge havde 
brug for: våben, rustninger og lettere krigsmateriel, 
et rustkammer. 

Da en teenage-ung Christian blev kong Christian 7 
i 1766, havde han som andre fyrster og enevældige 
konger rundt om i barokkens Europa brug for et 
Hofteater, hvor han og Enevældens øverste rang-
ordner, den tids magtens elite, kunne slå sine folder 
i korridorerne og logerne. Så der blev altså bygget 
et helt teater ind i de eksisterende interiører. Den 
arkitektur- og kulturhistorie har været godt gemt 
af vejen gennem årtier, men kommer nu frem igen, 
når Hofteatret åbner igen efter fuldført istandsæt-
telse og restaurering. Første kapitel i den historie 
blev skrevet i 2017, hvor vi for første gang nogen-
sinde kunne præsentere en detaljerig totalmodel 

af Hofteatret, som det så ud ved åbningen i 1767. 
Bag det minutiøse arbejde stod scenograf Christian 
Tom-Petersen, som brugte år på at studere kilder og 
byggehistoriske forhold for at få alle detaljer med.

Selve teatersalen er stadig præget af den tidsty-
piske restaurering og ændring i interiører og far-
ver, der blev iværksat af den da nye, men knapt så 
unge Christian 8 i 1842, hvor salens indretning blev 
opdateret til at matche en ny tids offentlighed og 
teaterkultur.

Overalt i huset er der spor af det liv, der har fyldt 
Hofteatret i tiden – mere end 250 år. Tidens tand 
har selvfølgelig gnavet i interiørerne, men detaljerne 
er stadig tydelige, nu fyldt med patina – det stille 
forfald i overfladen, der øger skønheden.

I de detaljer, i den skønhed, aner man alle de gem-
te og af og til glemte historier, Hofteatret er fyldt 
med. Væggene taler, hvis man giver sig tid. Og 
det gør mange af vore besøgende. De sætter sig 
simpelthen ned inde i salen og lader historien, den 
håndgribelige og den sansede, komme til sig. Det 

kræver ro og rum, og det forsøger vi – også – at give 
vore besøgende. I dén forstand er Hofteatret stadig 
som da kongen indrettede sit private teater her: Det 
hemmelige og hemmelighedsfulde teaterhus inde 
på den stadig ret skjulte Slotsholmen, midt i Køben-
havn.

Men ellers må man sige, at Hofteatret ind i mellem 
er et værre spektakel, et casino. Og det har det 
egentligt altid været, i hvert fald i perioder. Det gæl-
der Hofteatret i de første år efter 1767, hvor op mod 
800-900 deltog i maskeballer. Det gælder i årene 
efter en stor istandsættelse i 1842, hvorefter salen 
kunne rumme 600 besøgende. I årene herefter 
fandt Frederik 7 og Grevinde Danner sig et socialt 
og kulturelt frirum i Hofteatret, i en tid, hvor deres 
liv og omdømme og samfundet omkring dem, både 
i København og ude i Europa, var presset og under 
stærk forandring. Fremme ved 1855 gik de skridtet 
videre og gav Casino-Teatrets driftige direktør, H.W. 
Lange brugsret til Hofteatret. Han greb chancen 
og gjorde noget egentligt uhørt. Han og to førende 
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kongelige skuespillere, Michael Wiehe og Frederik 
Høedt, brød med Det Kongelige Teaters monopol og 
satte nyt, moderne og mere daglig-realistisk tale-
teater på scenen i Hofteatret. Det blev en skanda-
lesucces, og Lange tjente så meget, at han kunne 
åbne et nyt teater tæt på, i Nørregade: Folketeatret.

Sådan er der mange historier gemt i Hofteatrets 
vægge og interiører. Historier, der ikke bare fortæl-
ler om livet og verden inden for murene i Hofteatret, 
men i høj grad om hvad der er sket og sker uden for 
Hofteatrets mure – og hvordan de to ting påvirker 
hinanden. 

Sådan var det i Hofteatrets allerførste år, som ved 
den berømte maskerade i januar 1772 “for alle ni 
classer af Rangen”, hvor den unge Christian 7s 
livlæge og nyudnævnte Kabinetsminister – fak-
tisk statsminister – J.F. Struensee (og i øvrigt også 
Hofteatrets daværende Directeur des Spectacles, 
Enevold Brandt) straks efter blev anholdt og siden 
henrettet til skræk og advarsel for alle, der med 
magt gerne vil reformere verden for hurtigt og for 
meget. 

Sådan var det fx også i maj 2017, hvor Hofteatret 
lagde rum til et såkaldt Dialogmøde. Hofteatret var 
fyldt med folk fra de kulturelle og kulturpolitiske 
institutioner omkring samarbejdsprojektet Køben-
havns Kulturkvarter. Dialogmødet var et formelt 
og lukket arrangement, hvor deltagerne kunne tale 
uformelt sammen og åbent udveksle tanker og 
visioner for den verden, de hver især og sammen re-
præsenterer. Ikke ulig maskeraderne under Enevæl-
den. Men hvor maskeraderne under Enevælden var 
et lukket ritual afholdt inden for magtens cirkler, var 
Dialogmødet i 2017 en markering af, at Teatermuse-
et i Hofteatret og vore naboinstitutioner arbejder på 
at åbne sig ud mod omverdenen på alle tænkelige 

måder. Heller ikke den ambition er ny. Men den har 
haft forskellige udtryk gennem tiden.

Den store publikumstrappe, der indtil Hofteatret 
lukkede i marts 2021 førte fra buegangen ved Chri-
stiansborg Ridebane op til teatret, er et eksempel 
på bestræbelsen på at åbne Hofteatret for en større 
offentlighed. Trappen var ikke en del af det oprin-
delige Hofteater, men bygget ind i det eksisterende 
interiør på interimistisk vis i 1855. Hvorfor? Fordi 
man ønskede at skabe bedre adgangsforhold og 
-faciliteter for et nyt, bredere og endnu større publi-
kum end hidtil. Indtil nedlukningen i 2021 fremstod 
den samme trappe og de tilhørende faciliteter som 
oftest som en utidssvarende hindring for adgangen 
til Hofteatret for et moderne publikum.

Hofteatrets status som Hofteater hørte egentlig op 
efter 1850'erne, hvor Frederik 7 og Grevinde Dan-
ner brugte Hofteatret i nogle år som delvist privat, 
delvist offentligt rum for kunstnerisk og kulturel ud-
foldelse omkring kongehuset. Herefter skal vi frem 
til de seneste årtier, hvor kongehuset, i særlig grad 
H.M. Dronning Margrethe 2 og H.K.H. Prins Henrik, 
ved forskellige lejligheder har deltaget i forskellige 
mere private såvel som offentlige arrangementer.

Teatermuseet har hørt hjemme i Hofteatret siden 
1922. Teatermuseet i Hofteatret er i dag eneståen-
de af sin art: et specialmuseum for teaterkunsten og 
teaterkulturen, placeret i et unikt historisk teater-
rum. Dette at et specialmuseum eller et museum 
med et primært fagligt virkefelt er lokaliseret i en 
bygning og et interiør, som i sig selv repræsenterer 
dette virkefelt, er ellers ikke ukendt. I Danmark har 
vi blandt de ældre fx Politimuseet og Arbejdermu-
seet, og blandt de nyeste og radikalt designede 
findes M/S Museet for Søfart. Men det er enestå-
ende inden for teaterverdenen, at en institution har 
mulighed for at omfatte både den levende kunstud-
foldelse og den principielt mest bevarende instituti-
onsform af alle: museet.

For hvad gør teatret på museet? Og hvad kan muse-
et sige om teatret? Én ting har de til fælles. Mange 
opfatter såvel teatret som museet som en lukket og 
eksklusiv verden, man ikke har adgang til eller ikke 
ønsker at beskæftige sig med. Det er en mærkvær-
dig situation. Teatret er den måske mest flygtige af 
de klassiske kunstarter: ikke to opførelser af samme 
forestilling er helt ens. Museet er den måske mest 
kulturbevarende af alle kulturinstitutioner. Teatret 
er her-og-nu, museet er historisk distance. Teatret 
taler til sanserne, museet til fornuften. – Eller sådan 
plejede man at sige.
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Teatret er en levende kunstart, som oftest kun kan 
vises i dets afledte former på et museum. Alt det 
immaterielle ved spillet fra scenen – før, under og 
efter – kan ofte kun repræsenteres ved de materiel-
le ting, som spillet er baseret på, indeholder, med-
fører eller efterlader. Men alle disse materialer er 
fyldt med fortællinger, immateriel værdi og historisk 
atmosfære. Præcis som den fysiske bygning med 
alle dens nicher er en forudsætning for stedets ånd 
og historiske atmosfære.

Dette paradoks er Teatermuseet i Hofteatrets ved-
varende udfordring og brændpunkt.

Derfor arbejder Teatermuseet i Hofteatret også tæt 
sammen med både museums- og teaterverdenen, 
ikke bare i nærmiljøet i København, men i det øvrige 
Danmark, Norden og Europa. Det Europa, som er 
fyldt med historiske teatre uden museumsvirksom-
hed og ofte med stærkt begrænset adgang for pub-
likum. Netop ved at være Teatermuseet i Hofteatret 
– og at have Hofteatrets interiører i sig selv som 
museets vigtigste ‘formidlingsgenstand’ – er der fri 
adgang til at opleve det, vi sjældent har mulighed for 
i dag: at færdes i og fornemme et historisk interiørs 
vingesus, et 250 år gammelt steds ånd.

Teatermuseet i Hofteatret er i dag i én og samme 
portefølje et moderne museum for teater og tea-
terkultur, Danmarks ældste teatersal og et kulturelt 
mødested. I alle tre henseender har vi i flere år 
kæmpet med nedslidte installationer og forældede 
faciliteter – alt det, der ikke er en del af de historiske 
interiører. 

Derfor er det godt at vide, at Hofteatret nu gennem-
går en omfattende, men nænsom restaurering, og 
en altgennemgribende istandsættelse, som bety-

der udskiftning af varmeanlæg og samtlige el- og 
brandsikringsinstallationer, foruden helt ny lyd og 
lysteknik. For ikke at tale om et helt nyt ankomst-
område og nye besøgsfaciliteter. Alt sammen for 
at styrke det nutidige besøg og den enestående 
oplevelse af det historiske Hofteater, og samtidigt 
give vores udstillinger, arrangementer og formid-
lingsaktiviteter et markant løft. Hvad der sker, sker 
med stor opmærksomhed på historien bag Hofte-
atret og med sigte på at stedet kan komme med os 
ind i fremtiden. Det kan kun ske takket være massiv 
og generøs støtte fra de tre fonde A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne  
Louis-Hansens Fond. Projektets gennemførelse vil 
betyde et markant kvalitetsløft og værditilskud for 
Hofteatret som bygning og historisk attraktion og 
for brugen af det – og ikke mindst for de besøgen-
des oplevelse af Hofteatret og Teatermuseet. Mere 
om dette i slutningen af nær værende årsberetning.

Peter Christensen Teilmann
Direktør, Teatermuseet i Hofteatret

”At tage vare på vores kulturarv er ikke bare 
at bevare eksempelvis en historisk bygning, 
sådan som den nu er. Det er heller ikke bare at 
gøre den forståelig for nutiden og tilgængelig 
for fremtiden. Det er også at tage vare på den 
del af den, der er og forbliver skjult. Alt det, der 
ikke uden videre kan ses, før man går i gang, 
og som heller ikke kommer til at være synlig 
for eftertiden. Den skjulte kulturarv er på den 
måde en afgørende del af fundamentet for den 
synlige kulturarv.”
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“En magisk og personlig aften i Hofteatret. Buffeten var 
udsøgt og vi blev på alle måder forkælede. Stemningen var 
helt speciel. Højtidelig, historisk og samtidig hyggelig og 
fuld af summende snak og latter. Personalet på Hofteatret 
gik fra starten ind med et stort personligt engagement for 
at sikre en helt usædvanlige aften.”  

Elsebeth Finnick, Réunion des NAC
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FORANDRING OG GENFORANKRING – LEDELSESBERETNING 2021

Året 2021 var det år, hvor Teatermuseet i Hofteatret 
(TMH) blev lukket og tømt for første gang i næsten 
100 år.

Efter fem år med stabilisering, tilpasninger og stra-
tegisk udvikling af TMH kunne det fysiske arbejde 
med selvstændige fondsprojekt Hofteatret –  
restaurering og formidling, som havde opnået fuld 
finansiering i 2017, endelig påbegyndes. Pr. 1. marts 
var tømningen af Hofteatret gennemført. Forud for 
det og løbende undervejs havde TMH tilpasset og 
allokeret opgaver og personaleresurser til forbe-
redelse og detailplanlægning af projektets fysiske 
realisering, herunder især den omfattende opgave 
med nedpakning, udflytning og opmagasinering af 
løsøre, inventarer og samlinger fra 100 års virke, 
siden Teatermuseet flyttede ind i Hofteatret i 1922.

Den samlede udvikling i corona-situationen på-
virkede i 2021 TMHs virke såvel i Hofteatret før 
nedlukning som i forhold til eksterne aktiviteter 
efter nedlukning. Det til trods lykkedes det at holde 
personalet skadesfri uden brug af kompensations-

ordninger – og til dels forklaret med det i forvejen 
planlagte og fremrykkede ophør af ansættelser for 
TMHs samlede scenetekniske personale og front-
personalet.

Den bærende strategiske ambition for 2021 var i 
tæt operativt samspil med projektet at forbere-
de arbejdet med reorganisering af institutionen, 
aktiviteter og opgaver i lukkeperioden og det 
fremtidige grundlag for brug og formidling af TMH 
som et moderne museum og kulturelt mødested 
– og særligt Hofteatret som historisk Hofteater 
såvel som moderne scene. De første måneder efter 
nedlukning blev ydermere brugt til retablering af 
det daglige virke i TMHs midlertidige arbejdshub i 
Nikolaj Kunsthal.

TMH har i 2021 samarbejdet med bl.a. Kongernes 
Samling om udstillings- og eventrækken Christian 
8 og Hofteatret, Skagens Museer om udstillingen 
BRAVO! Krøyer, karneval & kunstner-portrætter 
(løber fortsat frem gennem fejringen af dansk tea-
ters 300 år og genåbningen af Hofteatret) foruden 

Aarhus Teater og KØN – Gender Museum Denmark 
om projektet Køn på scenen – teater til tiden (åbner 
marts 2022).

TMH har i 2021 fortsat med at styrke såvel lokale, 
nationale som internationale samarbejder og net-
værksrelationer. Det gælder bl.a. retablering af de 
nordiske historiske teatres faglige og organisatori-
ske samarbejde.

TMH har i 2021 udvidet sine samarbejdsrelationer 
med branchefaglige nærmiljøer og i nærområdet på 
og omkring Slotsholmen. TMH er aktiv i markeds-
føringsaktiviteter og styregruppe i Københavns 
Kulturkvarter. De uformelle dialoger med ledende 
persongrupper fra fonde, virksomheder og det poli-
tiske miljø er fastholdt. TMH har fortsat været vært 
for formelle såvel som uformelle møder, workshops 
og arbejdsbesøg i relation til projektet Hofteatret – 
restaurering og formidling og det fremtidige virke i 
Hofteatret.
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Drift og økonomi
TMH var som andre kulturinstitutioner og muse-
er tvangsnedlukket hen over årsskiftet 2020-21. 
Med udsigt til forlængelse heraf og overgang til 
indførelse af restriktioner, besluttede ledelsen i en 
tidlig fase at fremrykke den endelige nedlukning af 
Hofteatret for offentligheden og samtidigt fremryk-
ke de pga. corona længe udskudte lydoptagelser, 
der er et afgørende formidlingselement i projektet. 
Samtidigt blev det med det muligt at allokere en del 
af de driftsmedarbejdere, der ellers stod foran af-
skedigelse, til opgaver under projektet med nedpak-
ning af museets samlinger, herunder ompakning af 
materiale, der skal bruges i projektet og i eksterne 
udstillings- og formidlingsprojekter.

TMH har således måttet tilpasse årets handlings-
planer ud fra tvangsnedlukning og restriktioner, og 
samtidigt disponere fremad mod lukkeperioden, 
hvis endelige placering og betydning først lå klar 

ved indgangen til 2021. Som følge af disse forhold 
fortsatte TMH med held fondssøgningen til og 
arbejdet med et par større forskningsbaserede 
formidlingsopgaver, som blev igangsat resp. fortsat i 
2021 og for alvor foldes ud i 2022.

Dette imødekommer også det forhold, at TMH pga. 
det nedlukkede Hofteater ikke påregner indtægter 
fra arrangementer og besøg i 2021 og 2022 – hvad 
der dog allerede er disponeret efter i budget for 
2021 og 2022.

TMHs årlige driftstilskud udgør 2.434.180 mio. kr. 
TMHs egenindtægter ud over driftstilskud 2021 
udgjorde i alt 130.426 kr. Eksterne fondsbevillinger 
og donationer til museets virke udgjorde 43 % af 
budgetteret. Til de eksterne udstillings- og formid-
lingsprojekter, som TMH kuraterer i samarbejde 
med andre institutioner er der opnået nødvendig 
fondsstøtte, som tilgår de eksterne projektholdere. 

Disse midler indgår således ikke i TMHs regnskab.
Der er i henhold til aftale med Slots- og Kultursty-
relsen (SLKS) disponeret mhp. år for år at nedbringe 
den negative egenkapital, således at den ville være 
i balance ved genåbningen ultimo 2022. Det lykke-
des dog allerede med udgangen af 2020.

Den negative egenkapital blev dermed afsluttet to 
regnskabsår før forventet og vendt til en beskedent 
positiv egenkapital. Årets resultat for 2021 viser 
et overskud på 39.459 kr. Egenkapitalen er øget til 
50.404 kr., eksklusive samlingens værdi.

Projektet Hofteatret  
– restaurering og formidling
Projektet Hofteatret – restaurering og formidling er 
finansieret med en samlet bevilling på 73.5 mio. kr. 
(A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond). TMH har 

Driftstilskud:
2.400.000 kr.Fonde og  

donationer:
781.075 kr.

Egenindtjening:
(entre, butik, café, 

arrangementer: 
798.851 kr.

60%

20%

20%

INDTÆGTER 2019

Indtægter 2019 Indtægter 2020

Driftstilskud:
2.400.000 kr.Fonde og  

donationer:
2.164.888 kr.

Egenindtjening:
(entre, butik, café, 

arrangementer: 
459.391 kr.

48%

43%

9%

INDTÆGTER 2020
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foruden direktørens arbejde og som funktion som 
bygherre og projektleder hidtil investeret yderligere 
o. 2 mio. kr. i egen medfinansiering og medfinansie-
rer også enkeltstående poster i projektrealiserin-
gens kommende faser.

Projektets organisering og planlægning blev igang-
sat i 2018; konkurrencen blev udbudt ultimo 2018 i 
hhv. et Restaureringsprojekt (SLKS som bygherre) 
og et Udstillingsprojekt (TMH som bygherre) og 
gennemført i for året 2019. I den følgende fase 
opstod der forskellige komplikationer omkring Re-
staureringsprojektet, fredningsbestemmelser mv. 
Godkendelsen af Dispositionsforslag blev derfor 
udskudt fra oktober 2019 til februar 2020. De føl-
gende faser – Projektforslag og Hovedprojekt – blev 
også forsinket og blev afsluttet endeligt i det tidlige 
efterår 2020. Lukkeperiodens start blev udskudt 
endnu engang, fra 1/12 2020 til 1/3 2021.

Som konsekvens af projektets udvikling og coro-
naens indvirkning har TMH løbende gennem 2021 
tilpasset arbejdet med de projektnære opgaver.

Projektets gennemførelse er betinget af, at TMH 
fortsætter sit virke på den ordinære driftsbevilling 
i hele projektperioden, herunder lukkeperioden 
2021-2022, hvor TMH skal være synlig og virke på 
fysiske og digitale platforme uden for Hofteatret, 
men først og fremmest som bygherre (TMHs direk-
tør) lede projektarbejdet og forberede genåbningen. 
Genåbningen af det nye TMH forventes ved udgan-
gen af 2021 stadig at kunne finde sted 3/12 2022, 
dvs. i 100-året for Teatermuseets indflytning i Hof-
teatret og 300-året for dansk teaters start i 1722.

Hofteatret er TMHs største og mest krævende be-
varingsopgave, men også en væsentlig formidlings-

resurse. Uanset hvad Hofteatret bruges til, så er den 
største udfordring i forhold til bygningens eneståen-
de historiske og atmosfærefyldte interiører på én og 
samme gang at bevare dem over tid og at formidle 
dem her og nu, samtidig med at museets bredspek-
trede formål og aktivitetsniveau styrkes, foruden at 
de besøgende mødes med moderne brugerfacilite-
ter (toiletter, adgangsforhold mv.).

Gennemførelse af projektet Hofteatret – restaure-
ring og formidling vil for alvor løfte de drifts- og sik-
kerhedsforhold, som har været mangelfulde i årtier, 
foruden etablere de tidsvarende brugsfunktioner, 
publikumsfaciliteter og serviceringsforhold, som i 
sig selv vil kunne øge besøgstal, styrke både be-
søgsoplevelse og ikke mindst løfte niveauet for brug 
og formidling af TMH som et moderne museum og 
kulturelt mødested – og i særdeleshed af Hofteatret 
som historisk Hofteater og seværdighed midt på 
Slotsholmen. Ydermere vil det styrke grundlaget for 

TMHs virke de kommende år og de organisatoriske 
forandringer, der forestår.

I 2021 har TMH fortsat arbejdet med at forberede 
grundlaget for en egentlig driftsaftale – den første i
TMHs historie – for det genåbnede TMH, gældende 
fra 2023.

Øvrigt
TMH takker Kulturministeriet, Slots- og Kultursty-
relsen, Organisationen Danske Museer, Folketingets 
direktion, Christiansborg Slot og øvrige co-partnere 
i Københavns Kulturkvarter, bestyrelsen, personale, 
frivillige, samarbejdspartnere, netværk, donatorer 
og fonde samt ikke mindst publikum og andre om-
kring Teatermuseet i Hofteatret for samarbejde og 
støtte gennem 2021.

Peter Christensen Teilmann
direktør, maj 2022
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BAGGRUND OG PERSPEKTIV

FORMÅL – MISSION OG VISION
Teatermuseet i Hofteatret (TMH) udvikler og for-
midler historisk og aktuel viden om dansk teaterliv 
og scenekunst i og ud fra rammerne af det gamle 
Hofteater fra 1767, som det er TMHs primære op-
gave at værne om, vedligeholde og formidle for sine 
unikke, kulturelle og historiske værdier i national og 
international sammenhæng. TMH er en empatisk, 
åben, levende og modig vært og kurator for aktivite-
ter i og omkring museet og Hofteatret som Hoftea-
ter og historisk seværdighed. 

TMH er Danmarks centrale aktør for undersøgelse, 
drøftelse og formidling af fortidens strømninger, nu-
tidens og fremtidens kulturelle strømninger, sådan 
som disse reflekteres i og præsenteres af teatret og 
scenekunsten og er reflekteret i Hofteatrets histo-
rie. 

TMH huser forskning, udstilling og formidling af tea-
terhistorie og teaterkultur for og fra hele landet, og 
indgår i forskellige tværfaglige, tværinstitutionelle 
og tværnationale samarbejder. 

Alt foregår i og ud fra Hofteatret på Christiansborg 
Ridebane, lige bag Folketinget, på Slotsholmen midt 
i centrum af København, i brændpunktet mellem po-
litik, magt og kultur. Hofteatret er med de eneståen-
de og atmosfærefyldte historiske interiører TMHs 
vigtigste museums- og formidlingsgenstand. Hofte-
atret bruges til udstillings- og formidlingsaktiviteter 
og samtidig til en række forskellige arrangementer 
og aktiviteter, der forbinder TMH og teaterkulturen 
med det omkringliggende samfund, styrker institu-
tionen som et moderne kulturelt mødested og som 

en videns- og oplevelsesdestination med relevans 
for mange forskellige brugere fra ind- og udland.

ORGANISATION OG EJERFORHOLD
Teatermuseet i Hofteatret overgik pr. 1. januar 2012 
til at være en selvejende institution for formidling 
af Hofteatret og af teaterhistorie og -kultur, med en 
ny og udvidet bestyrelse, baseret på nye vedtægter 
godkendt af bestyrelsen og af Kulturministeriet, 
med selvstændig, permanent lettere øget driftsbe-
villing på Finansloven. Teatermuseet blev oprettet i 
1912 og siden 1922 har museet været placeret i det 
fredede Hofteatret fra 1767 – ombygget i 1842 – på 
Christiansborg Ridebane, i Søndre Ridebanefløj 

af Christiansborg Slot. Hofteatret ejes af staten v/ 
Slots- og Kulturstyrelsen, som TMH samarbejder 
tæt med omkring bygningsdriften, indre og ydre 
vedligeholdelse – foruden i fondsprojektet Hoftea-
tret – restaurering og formidling.

TMHs overordnede målsætning og strategi er 
implementeret i alle niveauer af projektet Hof-
teatret – restaurering og formidling. Sidelø-
bende med projektets realisering hen gennem 
2021-22, som bl.a. er sket i tæt samarbejde 
med myndighedsinstitutioner om frednings-
krav (Slots- og Kulturstyrelsens Center for 
Kulturarv), har ledelse og bestyrelse arbejdet 
med dels at udrede fremtidige driftshold med 
sigte på at etablere museets første egentlige 
driftsaftale for det genåbnede Teatermuseet 
i Hofteatret (Slots- og Kulturstyrelsens Muse-
umsenhed), dels at formulere en ny strategi- 
og handlingsplan 2023-25, foruden at skitsere 
et længere strategisk perspektiv frem til 
2033. Dette arbejde videreføres i takt med at 
projektet udvikler sig. 
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BESTYRELSE 
•  Stig Bigaard, Det danske Advokatsamfund,  

advokat (formand),
•  Kasper Holten, direktør for Det Kongelige Teater 

(næstformand)
•  Kasper Wilton, Dansk Teater, direktør for  

Folketeatret
•  Pernille Weiss, direktør for ArchiMed,  

Medlem af Europaparlamentet
•  Lena Hilbertsdotter Andersson, Sammenslut- 

ningen af danske Scenografer, scenograf
•  Jens Svane Boutrup, Foreningen af danske Scene-

instruktører, Teaterchef for Bornholms Teater
•  Linnea Voss, Dansk Skuespillerforbund,  

skuespiller
•  Martin Brandt Djupdræt, Overinspektør og  

Formidlingschef, Den Gamle By

LEDELSE
Peter Christensen Teilmann, direktør. TMHs byg-
herre og projektleder på Hofteatret – restaurering 
og formidling. Medlem af styregruppen i Køben-
havns Kulturkvarter. Præsident for PERSPECTIV 
– Association of Historic Theatres in Europe 2013-
2016. Formand for Nordisk Ministerråds Kultur- og 
kunstudvalg 2010-2012. Dansk repræsentant i EU’s 
Kulturstøtteprogrammer 2007-2014. Koordina-
tor for tilvalgs- og masteruddannelsen i praktisk 
Kulturformidling, KU, 2002-2010. Forlagskonsulent 
1999-2005. Tidl. medlem af VL-gruppe 73. Med-
lem af bestyrelsen for Odin Teatret og foreningen 
Scenekunst.dk siden 2013. Medlem af Repræsen-
tantskabet i Rønne Theater siden 2018 og rådgiver 
for projektet Rønne Theater 200 år 2023. Beskik-
ket censor inden for fagområdet Kulturformidling, 
Københavns og SyddanskUniversitet siden 2004. 
Beskikket medlem af Aftagerpanelet ved Institut 
for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet 

2013-19. Inviteret medlem af Slots- og Kulturstyrel-
sens kompetencenetværk omkring EU’s støttepro-
gram Et kreativt Europa 2014-15. Redaktør af TMHs 
bogudgivelser og digitale publikationsrække Web-
tekst. Guide på kulturturen Det skjulte Slotsholmen.

PERSONALE
Fagligt personale
•  Direktør Peter Christensen Teilmann
•  Museumsinspektør Mikael K. Hansen
•  Grafiker og udstillingsmedarbejder Per Romerdahl
•  Design- og udstillingsmedarbejder  

Chelina Spangenberg
•  Oversættelses-, korrektur- og kontormedarbejder 

Else Ochu
•  Regnskabsmedarbejder og bogholder  

Leif Andersen
•  Kontor- og arrangementsmedarbejder  

Helle Nordqvist
•  Sceneteknisk medarbejder   

(ophørt februar 2021)
•  Sceneteknisk medarbejder og kontorvikar  

(ophørt februar 2021)
•  Sceneteknisk medarbejder (ophørt februar 2021)
•  Projektmedarbejder og administrativ assistent 

Tina Mikkelsen
•  Projektmedarbejder Emilie Hasling Rasmussen

•  Projektmedarbejder Kirstine Stubbe Teglbjærg
•  Projektmedarbejder Arbella-Karmen Roza Engel
•  Museumsinspektør emerita Ida Poulsen

Konsulenter og eksterne producenter
•  Regnskab og revision: PWC
•  IT og web: MORNING.DK
•  IT-support: PKC
•  Konservering: diverse
•  Lydinstallationer: komponist og producent  

Hans Sydow, Resonance.dk
•  Filmproduktion: Julie Born Schwarz
•  Video og animation: Klørkonge  

v/ Boris Boll Johansen
•  Fotografi: Tine Bek
•  Indlæsninger o.a.: skuespiller og sanger  

Ulle Bjørn Bengtsson m.fl.

Forsals-, scene- og servicepersonale  
– alle ophørt februar 2021
•  Albert Jack Maynard
•  Arbella-Karmen Roza Engel 
•  Elisabeth Holager Lund
•  Emilie Hasling Rasmussen
•  Emilie Kvistgaard Madsen
•  Eva Deichmann
•  Freja Marie Romerdahl Kammer
•  Julie Buchwald Holm
•  Julie Katrine Hasseris Jørgensen
•  Kathrine Hviid Mønster
•  Kirstine Stubbe Teglbjærg
•  Line Lyng Wieland
•  Lise Moth
•  Tine Bek Hansen

Frivillige – ophørt februar 2021
•  Hanne Dabelstein
•  Lise Moth



14 | Teatermuseet i Hofteatret • 2021

MEDLEMSSKABER, SAMARBEJDER, NETVÆRK,  
FONDSPROJEKT

TMH er medlem af følgende netværk, institutioner 
og organisationer:
•  Ejerkredsen omkring Christiansborg Slot
•  Golden Days
•  Kulturklik (Museer i København og omegn)
•  Kulturnatten og Børnekulturnatten, WOCO
•  Københavns Kulturkvarter
•  Museumsformidlere i Danmark (MiD)
•  Vores museum
•  Museumstjenesten og Museernes Fælles-

forsikring
•  Foreningen Dansk Teater 300 år
•  Nordisk Center for Teaterdokumentation (NCTD)
•  Organisationen Danske Museer (ODM)
•  The International Council of Museums  

– dansk og internationalt medlem (ICOM)
•  PERSPECTIV – Association of Historic  

Theatres in Europe
•  Société International des Bibliotheques et  

des Musées des Arts du Spectacle (SIBMAS)
•  Network of European Museum Organisations 

(NEMO)
•  Museums of Impact (MOI)

Lokale og regionale samarbejdsrelationer med  
institutioner og enkeltaktører
TMH har i 2021 fortsat sine samarbejdsrelationer 
med museets branchefaglige nærmiljøer i nær-
området på og omkring Slotsholmen, TMH har i 
2021 medvirket i markedsføringsaktiviteter i regi af 
Københavns Kulturkvarter, hvor TMH er aktiv i bl.a. 
styregruppen. De målrettede, uformelle dialoger 
med og besøg af ledende persongrupper fra fonde, 
organisationer, virksomheder og det politiske miljø 
er fortsat.

TMH indgik i 2021 i lokale, anledningsbestemte 
samarbejder med enkeltaktører, teatre, museer, 
kulturinstitutioner og festivalorganisationer, bl.a. 
events i regi af Københavns Kulturkvarter.

TMH har gennem hele 2021 været vært i Hofteatret 
for formelle som uformelle møder med kolleger, 
rådgivere mv. vedrørende projektet Hofteatret – 
restaurering og formidling.

Nationale og internationale aktiviteter inden for 
forskning, formidling og videndeling
TMH er partner i Den nordiske rute under markeds-
føringsprojektet The European Route of Historic 
Theatres og aktiv partner i et nyt nordisk netværk 
for kompetenceudvikling på tværs af institutionelle 
grænser: Nordisk teaterkulturarv – bygningshisto-
rie, kulturhistorie, teaterhistorie i teori og praksis, 
hvor første konference blev afholdt med støtte fra 
Nordisk Kulturfond i Stockholm i oktober 2021. 
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TMH er hvilende medlem af Nordisk Centrum for 
Teaterhistorisk Dokumentation.

TMH har i 2021 samarbejdet med bl.a. Kongernes 
Samling og udstillings- og eventrækken Christian 
8 og Hofteatret, Skagens Museer om udstillingen 
BRAVO! Krøyer, karneval & kunstner-portrætter, 
foruden Aarhus Teater og KØN – Gender Museum 
Denmark om udstillings- og formidlingsprojektet 
Køn på scenen – teater til tiden (åbner marts 2022).

TMH v/ direktør Peter Christensen Teilmann har 
fortsat medvirket i konstitueringen af foreningen 
Dansk Teater 300 år og indgår fremover i repræ-
sentantskabet og som understøttende aktør, hvor 
det er muligt.

Endelig har TMH i forbindelse med udstillinger, udgi-
velse af de såkaldte webtekster mv. vidensamarbej-
det med institutioner og enkeltaktører.

Øvrige samarbejdsrelationer
TMH samarbejder efter anledning med forsknings- 
og formidlingsinstitutioner med relation til TMHs 
virkefelter (Center for Kulturstudier, Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab, Folkeuniversiteterne i 
København og Aarhus-Emdrup, Danmarkshistorien.
dk, DR K, DK4 o.a.). 

TMH har samarbejde med og regelmæssige besøg 
fra en række kunst- og kulturuddannelser med 
relation til TMHs virkefelter (Teater- og perfor-
mancestudier og Kulturformidling på Københavns 
Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akade-
mi, Museologi og Dramaturgi på Aarhus Universitet, 
Kommunikationsuddannelsen på RUC, filmskolen, 
skuespillerskolerne, konservatorierne, enkelte 
højskoler og gymnasier). TMH har efter anledning 
studie- og virksomhedspraktikanter fra forskellige 

fagstudier og fagområder med relation til TMHs 
virkefelter. 

Tilbage i 2020 påbegyndtes samarbejder med de 
socialøkonomiske virksomheder FRAC og Karma-
Kaffe – disse samarbejder udvikles mhp. genåbnin-
gen af Hofteatret. Endelig samarbejder TMH med 
Københavns Kommune mhp. tilknytning af virksom-
hedspraktikanter mv.

TEATERMUSEET

I HOFTEATRET
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ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
Den overordnede målsætning for arrangementer og 
aktiviteter i Hofteatret inklusive catering er et større 
og mere differentieret kunde- og indtægtsgrundlag. 
Samtidig er arrangementer og aktiviteter i Hoftea-
tret, hvor det er muligt og motiveret, en integreret 
del af TMHs samlede museums- og formidlingsfag-
lige virke på flere niveauer. Den overordnede strate-
gi er, at enhver aktivitet på arrangementssiden kan 
medføre aktivitet på museumssiden – og vice versa.

Lancering og markedsføring
TMH lancerer alle typer af offentlige aktiviteter 
i Hofteatret vidt og bredt via egen hjemmeside, 
nyhedsbreve og sociale medier, primært FaceBook 
og Instagram.

TMH indgår i museernes fællesannoncering i dag-
bladene og markedsføres kontinuerligt på digitale 
danske platforme: brugkulturen.dk, kulturklik.dk, 
aok.dk, bornibyen.dk. Desuden markedsføres TMH 

og projektet på fysiske og digitale platforme, der 
henvender sig til turister: Useeum, inflightmagasinet 
SCAN Magazine, Ugeblade, kulturkvarteret.dk og 
visitcopenhagen.dk.

TMH publicerer løbende gratis tilgængeligt materi-
ale på de digitale fora Vimeo, Youtube og SoundC-
loud, foruden artikler (webtekster) på egen hjemme-
side.

TMH har i 2021 i regi af projektet fortsat dialogen 
med HAVE Kommunikation omkring lancering af det 
nye TMH, foruden med BARK og Billetto omkring 
markedsanalyse. 

Efter anledning lanceres TMH desuden på en række 
ad hoc-platforme. Arrangementer, der involverer el-
ler foregår hos eksterne parter, medfører at annon-
ceringer nok finder sted via TMHs hjemmeside og 
nyhedsbreve, men at alle udgiftskrævende former 
for annoncering og lancering afholdes af de ekster-
ne parter. Det betyder at TMH lanceres i et omfang, 
der rækker langt ud over PR-budgettet, og fter 
anledning lanceres i og på bill boards, busreklamer, 
programmer osv.

TMH er fuldgyldig partner i markedsføringspro-
jektet Københavns Kulturkvarter (KK). TMH har 
fra starten været aktiv i grundlæggelsen af KK, og 
TMHs aktive medvirken betragtes som en stra-
tegisk investering, hvis resultater først vil kunne 
begynde at vise sig i og med genåbningen af det nye 
Teatermuseet i Hofteatret.

Ovenstående har været gældende gennem hele 
2021, afstemt efter dels udviklingen i corona-situa-
tionen, dels at Hofteatret blev lukket ultimo februar 
og al aktivitet siden er foregået uden for huset. 

“En dejlig solskinsdag i maj holdt jeg min runde 
fødselsdag i Teatermuseets eventyrlige lokaler. 
Velkomstdrinken blev serveret på museets 
balkon med sol og udsigt over København. 
Derefter myldrede vi alle ind i teatersalens 
dunkle, stemningsfulde belysning, hvor mu-
seets personale havde dækket smukke borde 
og stillet den valgte buffet frem. Der var magi 
og historisk vingesus i luften. Jeg havde valgt 
at blive underholdt under spisningen, hvilket 
stedet egner sig formidabelt til. Aftenen endte 
igen på balkonen med kaffe m.v. og sluttede af 
med, at vi alle stod og så fyrværkeri fra Tivo-
li. Et arrangement, som jeg sent vil glemme, 
og som jeg hele vejen igennem følte, var i de 
bedste hænder hos museets kompetente og 
venlige medarbejdere. Tak til alle for en enestå-
ende oplevelse.” 

Lise Friis  
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Arrangementer – eller ikke
I 2020 medførte corona-restriktioner – tvangs-
lukninger og retningslinjer – et markant og meget 
omfattende fald i både planlagte og kontraktligt 
indgåede aftaler og aktiviteter og i niveauet for om-
visninger, nemlig ca. 85 % i forhold til de foregående 
år. Det lykkedes dog at gennemføre enkelte både 
større og mindre arrangementer af mere traditionel 
som nyskabende karakter, herunder udstillings-
åbninger. Men da situationen fortsatte ind i 2021 
besluttede ledelsen proaktivt at tage konsekvensen 
og lukke Hofteatret helt ned for den indtægtsgi-
vende arrangementsvirksomhed for at fokusere på 
den nedpaknings- og udflytningsopgave, der viste 
sig betragteligt mere omfattende end først antaget. 
Samtidigt blev forsalspersonalet varslet opsigelse. 
En del af disse blev allokeret til opgaven under pro-
jektet med at nedpakke og udflytte resp. assistere
ved lydoptagelser til projektet.

TMHs foreløbige strategi for udvikling af kunstne-
riske og kulturelle arrangementer og aktiviteter er 
indskrevet i projektet Hofteatret – restaurering og 
formidling.
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UDSTILLINGER, FORMIDLING, LÆRING OG FORSKNING
TMH strategiske sigte for udstillings- og formid-
lingsvirksomheden har siden 2014 været at arbejde 
ud fra tre basisformater:

I alle tilfælde har vi trukket på det særdeles righol-
dige materiale fra egne arkiver og samlinger. Også 
nye eksterne kildetyper har i stigende grad været 
inddraget. Traditionel teaterhistorisk forskning og 
formidling forbindes dermed med nye kultur- og 
mentalitetshistoriske perspektiver, ligesom klassisk 
udstillingsæstetik forbindes med moderne, digital 
formidling gennem øget interaktion mellem fysisk 
og virtuel formidling og mellem teatrets materielle 
og immaterielle kulturarv.

Nutiden i historien – historien i nutiden: Ofte 
mindre, anlednings- og aktualitetsbestemte 
frontudstillinger, så vidt mulig med ekstra vægt 
på formidling til undervisning etc., gerne i sam-
arbejde med eksterne aktører og institutioner.

 Temaudstillinger: Mindre eller større udstillin-
ger med et gennemgående tema, som både 
kan være personbundet og historisk, institu-
tionelt afgrænset eller af mere overordnet 
karakter.

Nye kunstneriske bearbejdninger af og til 
teatret: Kunstneriske tolkninger af teatret, fx 
teatrets interiører, teatrets klassikere, teater-
tegninger, teatertekster, dagliglivets og det 
offentlige rums iscenesættelser eller musikal-
ske lydcollager til teatrets ord og rum.
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Endelig har vi med større styrke end tidligere søgt at 
fange pågående teateraktiviteter og de levende te-
atermiljøer i flugten, så vi fik både fortid og nutid ind 
i huset i de enkelte udstillinger og på tværs af dem, 
og fik vist sammenhængen mellem teaterkulturen 
og verden udenfor, mellem det historiske og det 
aktuelle teater og mellem TMH og det samfundsliv, 
som omgiver institutionen.

Udstillinger og formidling  
indtil nedlukning ultimo februar
•  Off Stage – fotografisk portrætudstilling  

(særudstilling)
•  Carsten Ravn – scenekunstner og billedkunstner 

(særudstilling)
•  1700-tals garderoben (interiørudstilling)
•  Frederik 7 og Grevinde Danners loge  

(interiørudstilling)
•  Hofteatret 1767 (model (1:30) af  

Christian Tom-Petersen, nicheudstilling)
•  Wagner i Danmark – Den jyske opera og Lars Juhl 

(nicheudstilling)
•  Bevar os vel! (buster, nicheudstilling)
•  The Theatre Museum at the Court Theatre  

(film om Teatermuseet i Hofteatret i balkonniche)

Udstillinger og formidling under nedlukning
•  Christian 8 og Hofteatret  

– udstillings- og eventrække i Christian 8’s Palæ
•  BRAVO! Krøyer, karneval & kunstner-portrætter  

– udstilling på Skagens Museer
•  Køn på scenen – udstilling på KØN – Gender 

Museum Denmark (åbner marts 2022), del af ud-
stillings- og formidlingsprojektet Teater til tiden, 
samarbejde med Aarhus Teater og KØN – Gender 
Museum Denmark, Aarhus Stadsarkiv m.fl.

•  Diverse online-udstillinger på TMHs nye hjemme-
side hofteatret.dk (åbnet maj 2021)

Formidling i øvrigt
TMH egen professionelle Vimeo-kanal er udbygget, 
den høje aktivitet på museets (nye) hjemmeside, 
nyhedsbrev mm. er fastholdt og besøgene og (inter)
aktiviteten på TMHs Facebook- og Instagram-profi-
ler er yderligere steget i 2021.

TMH havde planlagt at fortsætte ad hoc-arbejdet 
at styrke formidlingsarbejdet indtil nedlukningen 
ultimo februar med målrettede lanceringer til større 
grupper (skoler, daginstitutioner, Ældre Sagen, af-
tenskoler etc.), bl.a. workshoppen Leg og og ballade 
– kongens maskerade, foredraget og omvisningen 
Kvinder på kanten i Hofteatret og kultur-turen Det 
skjulte Slotsholmen, foruden de faste omvisninger. 
Men hovedparten af disse aktiviteter måtte aflyses 
pga. corona-restriktioner.

TMH bidrog med personale og oplæg v/ direktøren 
til Københavns Kulturkvarters torsdagsbar i bl.a. 
Bibliotekshaven hen over sommeren.

TMHs strategi for udvikling af udstilling, 
forskning, læring og formidling er indskrevet i 
projektet Hofteatret – restaurering og formid-
ling. Med dette projekt er der for første gang i 
museets historie lagt planer for en gennemført 
formidling af Hofteatret som Hofteater og 
attraktiv historisk seværdighed, foruden af te-
aterhistorien og teaterkulturen med aktualitet 
og relevans for et nutidigt publikum.

Sideløbende med projektets realisering 
hen gennem 2021 har ledelse og bestyrelse 
arbejdet med at formulere en ny strategi- og 
handlingsplan 2023-25, foruden at skitsere et 
længere strategisk perspektiv frem til 2033. 
Dette arbejde viderebringes i takt med at pro-
jektet udvikler sig.
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DRIFT OG ØKONOMI
TMH var som andre kulturinstitutioner og museer 
tvangsnedlukket hen over årsskiftet. Med udsigt 
til forlængelse heraf og overgang til indførelse af 
restriktioner, foruden afklaring af de tekniske og 
logistiske krav til de pga. corona længe udskudte 
lydoptagelser, der er et afgørende formidlingsele-
ment i projektet, besluttede ledelsen i en tidlig fase 
at fremrykke den endelige nedlukning af Hoftea-
tret for offentligheden. Samtidigt blev det med det 
muligt at allokere en del af de driftsmedarbejdere, 
der ellers stod foran afskedigelse, til opgaver under 
projektet med nedpakning af museets 100 år gamle 
samlinger, herunder ompakning af materiale, der 
skal bruges i projektet og i eksterne udstillings- og 
formidlingsprojekter. På den måde lykkedes det 
ydermere at holde personalet skadesfri uden brug 
af kompensationsordninger i årets første måneder.

TMH har således måttet tilpasse årets handlings-
planer ud fra tvangsnedlukning og restriktioner, og 
samtidigt disponere fremad mod lukkeperioden, 
hvis endelige placering og betydning først lå klar 
ved indgangen til 2021. Som følge af disse forhold 
fortsatte TMH med held fondssøgningen til og 
arbejdet med et par større forskningsbaserede 
formidlingsopgaver, som blev igangsat resp. fortsat i 
2021 og for alvor foldes ud i 2022. Dette imødekom-
mer også det forhold, at TMH pga. det nedlukkede 
Hofteater ikke påregner indtægter fra arrangemen-
ter og besøg i 2021 og 2022 – hvad der dog allerede 
er disponeret efter i budget for 2021 og 2022.

TMHs årlige driftstilskud udgør 2.434.180 mio. kr. 
TMHs egenindtægter ud over driftstilskud 2021 
udgjorde i alt 130.426 kr. Eksterne fondsbevillinger 
og donationer til museets virke udgjorde 43 % af 

positiv egenkapital. Årets resultat for 2021 viser 
et overskud på 39.459 kr. Egenkapitalen er øget til 
50.404 kr., eksklusive værdien af samlingen.

TMH er fuldgyldig partner i markedsføringsprojek-
tet Københavns Kulturkvarter (KK). TMH overvejer 
dog sideløbende sin videre investering i KK. Som 
mindste medvirkende institution betaler TMH 1,4% 
(30.000 kr.) af sit årlige driftstilskud i årskontin-
gent – eller 50 % af hvad de største medvirkende 
institutioner betaler, hvoraf den største har et årligt 
driftstilskud, der er 100 gange større end TMHs. 
Det er dog aftalt med KKs formandskab, at TMH 
forbliver fuldgyldigt og aktivt medlem i den toårige 
lukkeperiode 2021-22, men kun betaler 50 % for 
årligt medlemskab i denne periode..

Driftstilskud:
2.400.000 kr.Fonde og  

donationer:
781.075 kr.

Egenindtjening:
(entre, butik, café, 

arrangementer: 
798.851 kr.

60%

20%

20%

INDTÆGTER 2019

Indtægter 2019 Indtægter 2020

Driftstilskud:
2.400.000 kr.Fonde og  

donationer:
2.164.888 kr.

Egenindtjening:
(entre, butik, café, 

arrangementer: 
459.391 kr.

48%

43%

9%

INDTÆGTER 2020

Nøgletal
Driftstilskud  ............................................................................................... kr. 2.434.180
Ikke-offentlige tilskud (fonde, donation)  ......... kr. 130.000
Øvrige egenindtægter  ................................................................ kr. 426
Resultat 2021  .......................................................................................... kr. 39.459

budgetteret. Til de eksterne udstillings- og formid-
lingsprojekter, som TMH kuraterer i samarbejde 
med andre institutioner er der opnået nødvendig 
fondsstøtte, som tilgår de eksterne projektholdere. 
Disse midler indgår således ikke i TMHs regnskab. 
Endelig er der disponeret med sigte på, at TMHs 
udviklingsarbejde mhp. det genåbnede Hofteater 
øges i intensitet og omfang i 2022.

Der er i henhold til aftale med Slots- og Kultursty-
relsens Museumsenhed disponeret mhp. år for år at 
nedbringe den negative egenkapital, således at den 
skulle være i balance ved genåbningen ultimo 2022. 
Det lykkedes dog allerede med udgangen af 2020. 
Den negative egenkapital blev dermed afsluttet to 
regnskabsår før forventet og vendt til en beskedent 
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FONDE OG BEVILLINGER
Ved siden af det store fondsprojekt Hofteatret – 
restaurering og formidling har TMH sideløbende 
fortsat de seneste års strategiske handlingsplan og 
søgt og modtaget støtte fra især mindre fonde til 
udstillings- og formidlings-projekter. Oversigten her 
angiver i alfabetisk orden de fonde, der har bevilli-
get støtte til projekter udført i 2021 eller påbegyndt 
i 2021 med afslutning i 2022 eller senere. 

Kong Christian Den Tiendes Fond
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
Hoffmann og Husmans Fond
Gangstedfonden
Lasson Andersens Fond
Sportgoods-Fonden
Direktør Espen og hustru Tanja Neergaard  
Dinesens Fond
Ingeniør N. M. Knudsens Fond
Scandinavian Tobacco Group’s gavefond
Sonning-Fonden

“En rigtig interessant og velstruktureret tur 
på Slotsholmen med levende fortællinger og 
tankevækkende pointer.” 

Børneklinikken, Fagligt center, København

“Passioneret guide med humor – super god 
oplevelse og ikke mindst en meget behagelig 
måde historien blev formidlet til publikum.” 

Personalet i Jernbane Allé Apotek  
& Grøndalsapoteket
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SAMLINGER, ARKIVER – OG DIGITALISERING
TMH arbejder som formidlingsinstitution for dansk 
teaterhistorie og teaterkultur bevidst og målrettet 
på at udbygge, pleje og formidle museets arkivalier 
og samlinger inden for de økonomiske rammer, der 
er givet, og afvejet efter disses betydning og værdi 
i forhold til de statslige institutioner. I 2021 har TMH 
pga nedlukning og midlertidig udflytning kun indta-
get ganske få materialer som bl.a. mindre samlinger 
af teaterprogrammer, og tilsvarende kun udført 
få museumsfaglige scannings-, forespørgsels- og 
formidlingsopgaver ud fra digitale arkiver på hen-
vendelser fra offentligheden.

TMH har fortsat en række udlån og inddeponeringer 
til og fra andre museer, institutioner og enkeltaktø-
rer.

Som et større og medfinansierende bidrag til udar-
bejdelsen af projektet Hofteatret – restaurering og 
formidling har TMH indtil nedlukning, nedpakning 
og udflytning gennemført oprydning og reorga-
nisering af museets ældre administrative arkiver 
med fokus på materialer vedr. selve Hofteatrets 
bygningshistorie, foruden iværksat et udredningsar-
bejde omkring den både fysiske og digitale formid-
ling af arkiver og samlinger. I sammenhæng med 
Hofteatret – restaurering og formidling har museet 
i henhold til projektplanen afsluttet det altomfat-
tende oprydnings- og reorganiseringsarbejde i 
museets gamle og meget omfattende samlinger 
som forberedelse til nedpakning og udflytning både 
til opmagasinering og til brug for projektets videre 
realisering.

I henhold til TMHs udstillings- og formidlingsstra-
tegi skal museets arkiver og samlinger i stigende 
grad indgå i udstillingerne. Det vil i en række tilfælde 
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personligheder med tilknytning til Hofteatret og 
til teaterkulturen generelt. Tilsvarende blev udstil-
lingen Off Stage, som består af nye fotografiske 
kunstportrætter af nulvende skuespillere i tre gene-
rationer, omarbejdet til en online-udstilling, der kan 
ses under nedlukningen.

I 2021 har vi i forbindelse med den altomfattende 
gennemgang og nedpakning af samlingerne udbyg-
get arbejdet med at digitalisere TMHs lange række 
af mindre niche- og specialsamlinger af smykker, 
sko, skæg, næser, medaljer og andre kuriosa, som 
har historier gemt i sig. I første omgang formidles 
de som et frit tilgængeligt fotogalleri, der åbnes op i 
forbindelse med genåbningen af Hofteatret.

I 2021 lancerede vi Kilder til Hofteatrets historie, 
en digital platform til research og formidling, hvor 
brugerne selv kan gå på opdagelse i Hofteatrets 
ældre historie i perioden 1767-1922, dvs. før institu-
tionen blev til Teatermuseet i Hofteatret. En omfat-
tende og mangeartet mængde publicerede såvel 
som upublicerede kilder (breve, dagbøger, erindrin-
ger, avisreportager mm.) fortæller om oplevelser 
af mange slags i Hofteatret. Platformen er under 
fortsat udbygning og opdateret løbende. Kilder til 
Hofteatrets historie er enestående af sin art ift. 
europæiske historiske teatre.

Tilsvarende har vi påbegyndt transkription af de 
interne arkivmaterialer (scrapbøger mv.), som 
museet har samlet op ad hoc siden indflytningen i 
Hofteatret i 1992. Materialer og kilder som disse vil 
indgå i den digitale platform, som er under tilrette-
læggelse, foruden i de bøger og publikationer, der 
er under udarbejdelse med henblik på genåbningen 
af Hofteatret, bl.a. bogen Teatermuseet i Hofteatret 
1922-2022, en søsterudgivelse til jubilæumsbogen 
Hofteatret til tiden – 1767-2017.

kunne og skulle ske uden øgede omkostninger. I 
andre tilfælde kræves der tilførsel af økonomiske og 
personalemæssige resurser for at kunne aktivere 
arkivalier og genstande i udstillingerne, fx fra TMHs 
omfattende malerisamling. I disse tilfælde har TMH 
også i 2021 opereret efter to principper, både når 
det drejer sig om udlån af genstande til andre muse-
er og om brug af egne genstande i egne udstillinger:

I enkelte tilfælde er pleje og restaurering af hele 
delsamlinger selve fundamentet i ansøgninger til 
udstillings- og formidlingsprojekter. Tilsvarende 
gælder at fondsansøgningerne til TMHs egne ud-
stillingsprojekter har indbygget udgiftsposter, der 
ikke kan tages af driften, til forskellige former for 
genstandspleje eller bearbejdning (restaurering, re-
mediering, digitalisering) af arkivalier og genstande, 
således at disse kan bringes i en form, der gør det 
muligt at de kan (re)præsenteres i udstillingerne.

På længere sigt arbejdes der på at udarbejde større 
formidlingsprojekter omkring åben digital adgang 
til TMHs arkiver og samlinger (open source). TMHs 
strategi for udvikling og formidling af samlinger og 
arkiver er indskrevet i projektet Hofteatret – restau-
rering og formidling.

TMH har i nogle år arbejdet på at igangsætte og 
udarbejde forskellige digitale registrerings- og 
online- formidlingsprojekter med udgangspunkt i 
TMHs egne arkiver og samlinger og i tilknytning til 
udstillinger og andre aktiviteter – og med stadig sig-
te på at understøtte fondsprojektets mål og TMHs 
fremtidige strategi.

I 2020 påbegyndte vi arbejdet med restaurerings- 
og formidlingsprojektet Pas på portrættet!, som 
omfatter de bedste og mest relevante af museets 
righoldige samling af portrætmalerier historiske 
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INTERIØRER, INSTALLATIONER OG FACILITETER
Hofteatret har indtil nedlukningen i 2021 været an-
vendt til en række vidt forskellige museums-, arran-
gements- og formidlingsfaglige aktiviteter. Nogle 
relaterer til Teatermuseet som museum, andre til 
Hofteatret som (historisk) teater- og scenerum, og 
andre igen til huset som historisk seværdighed og 
kulturelt mødested. Uanset brug er Hofteatret en 
fredet kulturhistorisk bygning, der gennem års ned-
slidning har medført stigende udfordringer i brugen 
af huset.

Lokalerne – publikumstrappe, forsal, café, foyer, sal, 
scene, bagscene, sidegange, balkoner og loger – er 
under fortsat nedslidning som følge af de mange 
museumsgæster og arrangementer og trænger til 
renovering, udskiftning af tekniske installationer 
og udbedring af brand- og sikringsforhold. Enkelte 
større udbedringer er foretaget i de seneste årti-
er: Gulve og bænke blev renoverede i 2004 og er 
pt. noget af det mindst slidte i salen. Det samme 
gælder tæpper samt bænke på 1. balkon, der blev 
renoveret i 2009. Derimod er det interimistiske 
skånegulv, der blev lagt på scenen i 2009 er radikalt 
nedslidt og vil med projektets realisering blive fjer-
net og det historiske scenegulv retableret.

Publikumsfaciliteter i øvrigt – toiletadgang, garde-
robe, café, butik og reception – er for små, utids-
svarende og nedslidte. Driftslokaler og -faciliteter 
– kontorer, værksted, opbevaringsrum, serverrum 
– er endnu mere nedslidte og utidssvarende. Husets 
tekniske og digitale installationer er voldsomt for-
ældede og nedslidte og vil med projektets realise-
ring blive udskiftet.

PROJEKTET HOFTEATRET – RESTAURERING OG FORMIDLING

I henhold til den vedligeholdelsesplan, TMH siden 
2012 har arbejdet efter, er der løbende blevet fore-
taget en række større og mindre – og i antal stadig 
stigende – reparations- og vedligeholdelsesarbejder 
i og af Hofteatrets interiører, faciliteter og instal-
lationer. Herunder køb og istandsættelse af den 
forscene, som blev bygget specielt til Hofteatret af 
DR i forbindelse med transmissionerne af Det nye 
Talkshow (2009-2011), årlig reparation og opmaling 
af scenens skånegulv, løbende reparationer af gul-
vet i Hofteatrets forsal og foyer, maling og istand-
sættelse af museets køkkenområde, udbedring af 
vindues- og dørpartier mod Ridebanen i kontorer og 
sal.

Desuden har hele indgangstrappe-partiet ved ad-
ministrationsindgangen i nr. 10 fået lagt nyt linole-
umsgulv, betalt af SLKS. Endelig og som følge af 
nye sikringsforhold omkring nyetableret indgang til 
Folketinget har alle indgangsdøre i trappen Christi-
ansborg Ridebane nr. 10 vedr. TMH fået installeret 
digitale kortlæsere, ligesom serverrummet har fået 
installeret ventilationssystem – begge dele betalt 
af Folketinget efter aftale med SLKS. I 2016 blev 
Hofteatrets facade og balkon istandsat. I 2019 blev 
en række mindre adhoc-udbedringer foretaget ud 
fra den handlingsplan, der er aftalt med Arbejdstil-
synet, herunder vedligeholdelse af hjertestarter. I 
2018 blev samtlige el-installationer gennemgået og 
en ny Elsikkerhedsattest udført, yderligere udbed-
ringer af gulve i forsal og gange blev foretaget, nye 
brandslukkere indsat mv. Ikke mindst er der også i 
2020 foretaget flere reparationer og udskiftninger 
af elektriske installationer. Alt med sigte på at sikre 

TMHs dagligdag, drift og funktionalitet indtil lukke-
periodens påbegyndelse.

Hofteatret er TMHs største og mest krævende be-
varingsopgave, men også en væsentlig formidlings-
resurse. Uanset hvad Hofteatret bruges til, så er den 
største udfordring i forhold til bygningens eneståen-
de historiske og atmosfærefyldte interiører på én og 
samme gang at bevare dem over tid og at formidle 
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dem her og nu, samtidig med at museets bredspek-
trede formål og aktivitetsniveau styrkes, foruden at 
de besøgende mødes med moderne brugerfacilite-
ter (toiletter, adgangsforhold mv.).

Gennemførelse af projektet Hofteatret – restaure-
ring og formidling vil skabe de tidssvarende for-
udsætninger mht. publikumsfaciliteter og service-
ringsforhold, der vil kunne løfte besøgstal og styrke 
driften. Realiseringen af projektet er påtrængende 
og vil på afgørende vis løfte niveauet for brug og 
formidling af TMH som et moderne museum og 
kulturelt mødested – og i særdeleshed af Hofteatret 
som historisk Hofteater og seværdighed midt på 
Slotsholmen. Ydermere vil det styrke det instituti-
onelle og økonomiske grundlag for TMHs virke de 
kommende år og de organisatoriske forandringer, 
der forestår.

Diagram over projektets organisatoriske sam-
menhæng med og adskillelse fra TMH foruden det 
faglige grundlag herfor følger th. herfor. 

Projektets proces kan i øvrigt følges på  
www.hofteatret.dk

“Der er en både traditionel og meget moderne tilgang til restaurering 
og sikring af kulturarv i spil i restaureringen af Hofteatret. I dag har 
man erkendt, at der ikke behøver være nogen modsætning mellem 
at restaurere, istandsætte og – hvor det er nødvendigt – renovere en 
fredet bygning og så det, at den skal kunne udvikles og benyttes af 
fremtidige brugere. Så længe man blot har bygningens fredningsvær-
dier for øje.

Driftsaftale 2023-25




