


Det nye Alhambra: Et museum for humor og satire 
Museet Alhambra dækker den humoristiske og satiriske scenekunst fra 1849 - hvor den første danske revy har 
premiere - til i dag. Museet breder sig over genrer som revy, comedy, kabaret, shows, farcer, standup, radio- og 
tv-satire.  
 
Scenekunsten er det flygtiges kunstart. Når den sidste latter er døet ud, er forestillingen væk. Den kan ikke 
gentages. Derfor har vi på Alhambra et tæt samarbejde med kunstnerne bag de store sceneoplevelser og publi-
kum, når vi skaber udstillinger.  
 
På Alhambra har vi fokus på fællesskabet og de sociale og kunstneriske relationer der opstår mellem mennesker, 
hvor scene, latter og eftertænksomhed spiller sammen. Alhambra vil levendegøre og bygge bro mellem fortid og 
nutid ved at få det immaterielle til at leve gennem lyd, billeder, genstande og kunstneriske aktiviteter.  
 
Udstillinger  
Museets udstilling begynder dér, hvor humoren og satiren for alvor indtog de danske scener. Nemlig med landets 
første revy nytårsaften i 1849. Dengang berørte forestillingen samtlige 365 dage i det forgangne år!  
 
Udstillingens historie slutter med den spiddende, aktuelle tv- og radiosatire med Kirsten Birgit Schiøtz Kretz 
Hørsholm og Jonathan Spangs hede omfavnelse med politikeren Pernille Vermund.  
 
Men på vejen hertil er sket meget. Du vil se hvordan karrieren begyndte for store stjerner som Liva Weel, Dirch 
Passer og Kjeld Petersen. Og få historien bag de legendariske scener Cirkusrevyen og ABC Teatret og bag stand-
up’ens indtog i Danmark i 1989.  
 
På rejsen gennem historien runder udstillingen et vigtigt kapitel: besættelsestiden 1940-45. Dengang var revyen 
så vigtig, at københavnerne mødte op klokken 7 om morgenen for at se en forestilling. For satiren sagde det, de 
ikke selv kunne sige.  
 
Udstillingen inviterer dig også ind bag kulissen. Kig direktør Leif Maibom fra Sønderborg Sommerrevy over skul-
deren, når du i hans kalender kan følge hvordan en revy bliver til. Eller prøv selv at stå på scenen i et af revy-
kostumerne fra omklædningsrummet. Hvem drømmer ikke om at være stjerne?  

Alhambra - Før og nu 



De gyldne tider 1912 - 1930 

Et sceneforhæng lavet af gyldne mønter, levende heste, automobiler og luftballoner på scenen, søjler 
og glitterstads, og alenvis af landets skønneste letpåklædte kvinder. Scala har det hele. 
 
Stumfilmsproducenten Freder Skaarup, der overtager Scala i 1912, er en mand med visioner. Med en 
formue tjent på den internationale blockbuster stumfilm ”Den Hvide Slavehandel”, skaber han en mo-
derne, glamourøs storbyrevy til en ny tids publikum. Et publikum der ikke føler sig velkomment eller 
keder sig kunstnerisk på Det Kgl. Teater eller på Casino. 
 
På Scale føler de sig set og forstået med de rette viser, komiske sketches og direktionens sikre sans 
for, hvad publikum gerne vil have. 
 
Her oplever de tidens største stjerner. Begejstres over de mondæne kostumer og kulisser. Lytter til 
viser med nye jazzede toner. De ser, og bliver ikke mindst selv set. 
 
I 1930 er det slut. Ekstravagancen og glamouren har tømt Skaarups pengekasse. 1920’ernes gyldne 
tid er definitivt forbi, og en ny tid begynder. 



Politisk satire 



Politisk satire 



Hjørring Revyen 

Det gode revyhold 
 

Et par grundregler er: 
 
• Mellem tre og fem - alt efter økonomi og scenekapacitet. 
 
• Forskellighed i fysik, i køn og i alder. 
 
• God kemi! De skal fungere sammen, på scenen, men også bag den. 
 
• Alle skal kunne det hele. Det sætter instruktøren fri til at bytte rundt eller vente med at af-

gøre, hvem der skal lave hvilke numre i forestillingen. 
 
• Gode til publikumskontakt. Skuespillerne skal ville kontakten med salen. 



Cirkusrevyen 

Lokomotivet for Revydanmark 
 
I 1935 tager skuespillerne Osvald Helmuth, Ludvig Brandstrup og Oscar Holst initiativ til en ny, stor 
revy på Bakken.  
 
Cirkusrevyen kalder de den. 
Den spiller i et telt, og scenen er en manege med savsmuld. 
 
I dag er Cirkusrevyen Danmarks største revy med et billetsalg, der i den bedste sæsoner nærmer sig 
200.000. 
 
Revyens direktør er Torben ’Træsko’ Pedersen. Han ved intet om revy, da han som ung teltholder i 
1985 overtager den lukningstruede revy. 
 
Til gengæld forstår han, hvor vigtig Cirkusrevyen er for Bakken. 
 
Han allierer sig med den dynamiske direktør for Holstebro Hallerne, Ernst Trillingsgaard. Sammen 
kontakter de skuespiller Lisbet Dahl: Vil du instruere revyen? 
 
Lisbet Dahl har stået i mesterlære hos sin afdøde mand, Preben Kaas, da han var direktør og instruk-
tør for revyen indtil 1977. 
 
Hun siger ja, og har siden - med en kort pause - instrueret Cirkusrevyen. 



ABC Teatret 

Stjernernes legeplads 
 
Stig Lommer har for længst slået sit navn fast som revykonge, da han i 1949 overtager det smålurve-
de Montmartre på Frederiksberg Allé 98. 
 
På fp år udvikler han stedet til et teatermekka. Her flokkes tidens største stjerner fra den populæ-
re scenekunst på scenen. 
 
Lommer er kreativ og har en stærk fornemmelse for, hvad publikum gerne vil se. Han er en god leder 
af stedets mange primadonnaer og stærke kunstneriske temperamenter. 
 
I 1955 lægger han et guldæg, da han kobler stjernerne Kjeld Pedersen og Dirch Passer på scenen som 
Kellerdirk Bros. 
Få år efter gentager han succesen med Jørgen Ryg og Preben Kaas. 
 
Preben Kaas er udset til at være Lommers kronprins og overtage teatret. Men Kaas går andre veje. 
 
I stedet driver Klaus Pagh med succes ABC fra 1972 til 1981. 
I 1997 sælger han bygningerne, og teatret bliver revet ned. 


