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Introduktion

Jeg vil gerne udtrykke stor taknemlighed over for Greve Lokalhistoriske Forening 
for den interesse, de viser, ved at opfordre mig til at fortælle beretningen om Køge 
Bugt Teater/Greve Teater. Det gør jeg meget gerne. Foreningen er kun én brik i vor 
kommunes mosaik af kulturelle aktiviteter, men virksomheden har været til glæde 
for tusinder i årenes løb.

Beretningen kan formes på mange måder. Men hvis man skal have en 
fornemmelse af livet i teaterforeningen, aktiviteterne og hvad der går forud og 
kommer efter, så skal det også med, hvad der skete ind imellem. Blot nogle få af de 
oplevelser, som jeg har haft i så stort tal.

En tør opregning af fakta ville være umådelig kedelig. Lidt mere underholdende 
tror jeg det er, når jeg vælger at berette det hele i en causerende form. Men, tilgiv 
mig, beretningen bliver så også lidt længere.

Der vil i det følgende være afsnit, som jeg anser for integrerende i teatrets 
historie, noget som danner baggrund for, hvad der foregik eller blev besluttet. Eller 
noget, som jeg mener kan give et billede af datiden, men som måske kan forekomme 
den eventuelle nutidige læser gammeldags og/eller irrelevant. Jeg kan da kun 
opfordre til, at man så springer det over.

Teksten er forsøgt grupperet om elementer i foreningens liv. Men der er indføjet 
sidebemærkninger, som jeg ikke rigtig kunne holde tilbage eller anser for vigtige, 
hvorved kronologien beklageligvis ikke altid kan overholdes. Det er vel egentlig 
også ligegyldigt.

Beretningen beror på mit private arkivmateriale og på mine personlige 
erindringer om arbejdet og vilkårene fra før foreningens DAG l og til DAG 
11.680.

Axel Weis Bjerrum

Foreningens logo (ovenfor) er tegnet af arkitekt, m. a. a. John Kjølbye i 1976.
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(®greve
teater - et sandt eventyr

Grundlag -Tanke - Ide m.v.
Greve-Kildebrønde kommune var helt op til halvtredserne præget af de fire 

landsbyer Greve, Kildebrønde, Hundige og Mosede. Dertil kom det meget vigtige 
område, som af beboerne benævntes Stranden. Vigtigt var det, fordi 
befolkningstallet øgedes kolossalt i maj-juni og faldt tilbage igen i september
oktober. Det var sommerboliger i et bælte på hver side af Strandvejen fra kommune
grænsen i nord, til grænsen i syd. Med beboertallet øgedes også omsætningen i 
forretningerne langs stranden i de nævnte måneder.

Sommerhusejere i stigende tal fik ændret deres boligstatus til helårsbeboelse. Eller 
man nedrev sommerhuset og byggede helårshus på grunden. Det havde vist sig som 
en tendens, efter at Strandvejen var blevet cementeret og rettet ud i årene op til 
1936. En næsten eksplosiv udvikling i befolkningstallet indtrådte, da begrebet “De 
Ploug’ske Grunde” lanceredes. Det drejede sig om nogle store landejendomme, som 
blev udstykket til byggegrunde. Grundprisen var en fastpris og billig i sammen
ligning med dagsprisen. Som de første af de store områder var Eriksminde og 
Hundigegård. Men det var uden kloakering, så der løb senere nogle store udgifter 
på. Som bekendt fulgte mange udstykninger efter i hurtigt tempo. Vi var blevet det, 
man kaldte en udviklingskommune.

Hvorfor al den snak om det? Jo, i halvtredserne var befolkningstallet ca. 8.000, 
men med den rivende udvikling i boligbyggeriet flyttede mange mennesker til 
kommunen. I 1965 var der ca. 12.000. Nu var der et anseligt indbyggertal, 
ovenikøbet med 'garanteret9 stigning. Man talte i planlægftingskredse om, at 
indbyggertallet skulle op på ca. 50.000 inden for en overskuelig fremtid! Det gav 
noget at tænke over...

Der eksisterede adskillige foreninger i Greve-Kildebrønde. Der var stor søgning 
til visse aktiviteter, men det var selvsagt sparsomt med forsamlingssteder. Og hvis 
vi nu tager ‘teaterbrilleme’ på, så var Greve Badehotel det eneste sted, hvor der 
fandtes en scene, og hotellet var i privat eje. I efterkrigstiden og op i halvtredserne 
opførte mange unge talenter sommerrevyer på denne scene. I 1948 optrådte bl. a. 
Grete Thordal og Dirch Passer her i revyen ”Smil til verden".

Ud over Badehotellet fandtes kun ét forsamlingssted, “Forsamlingshuset 
Godthaab”, der ligger i Greve Landsby og stadig fungerer som et udmærket for
samlingssted. Det ejes af andelshavere. Begge steder havde altid fungeret tilfreds
stillende, og gør det for såvidt stadig. Begge steder kunne der opføres dilettant
skuespil, og det var meget populært.
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Nu var tanken mere avanceret. Det skulle ikke være dilettanter, som agerede på 
‘brædderne’ til stor moro for deres pårørende og venner. Det skulle være 
professionelle skuespillere i professionelt iscenesatte skuespil. Det ville ikke kunne 
lade sig gøre på de to omtalte steder.

Med det stigende befolkningstal kom der flere børn i den undervisningspligtige 
alder i kommunen. Greve-Kildebrønde Centralskole (nu: Hedelyskolen, og tre gan
ge så stor som oprindeligt) var ved at sprænges af elevmassen. Det var - som navnet 
antyder - den eneste skole i kommunen, der var udformet efter 1937-loven om 
opdatering af de små kommuners skolevæsner. Hvis elever fra Greve-Kildebrønde 
ønskede at gå på realskole, måtte det ske i Tåstrup, Roskilde eller København.

Centralskolen blev taget i brug i 1954, og var allerede for lille fra begyndelsen. 
Overbelægningen aftçg først, da kommunen i 1964-66 tog den splinterny og af 
arkitektur næsten provokerende flotte skole i Hundige-området i brug: Krogård- 
skolen. Den var bygget efter de tanker, som var nedlagt i loven af 1958 rent 
skolemæssigt, men gav også grobund for de teatertanker, man kunne have. Den 
rummede nemlig en pragtfuld festsal, hvori der var indrettet en glimrende scene 
med tilstrækkeligt teknisk udstyr til professionelt brug.

Arkitekten, Ole Park, havde forstået at dimensionere scenen perfekt. Formanden 
for skoleudvalget, Ingo Roholte (ejer af gården “Rønager” i Hundige), havde 
tilstrækkeligt fremsyn til at ‘indbygge’ fremtid og udvikling. Og sognerådet 
bevilgede de nødvendige midler. Nu var faciliteten der, nemlig en forsamlingssal til 
alle mulige formål, med et nutidigt udtryk - en multisal, også velegnet til 
professionelle teaterforestillinger! Tilligemed var det et smukt publikumsrum.

I STØBESKEEN.
Borgernes fritidsaktiviteter sorterede under det udvalg i sognerådet, som hed 

Ungdomsnævnet. Formand for udvalget var Else Christoffersen. Hun var en meget 
aktiv kommunalpolitiker, og hun havde det, man idag benævner ‘stor 
gennemslagskraft’. Hun var nemlig meget dygtig til at få sine sager gennem 
sognerådet med positivt resultat. Og hun var meget positivt stemt for teatertanken.

I august 1965 havde jeg den glæde at blive udnævnt til viceskoleinspektør ved 
Krogårdskolen, efter at have gjort tjeneste ved Centralskolen fra dens start 11 år før. 
Og endnu en ‘appelsin faldt i min turban’: Fra august 1966 blev jeg leder af Den 
kommunale Aftenskole. Begge dele åbnede nogle gode muligheder.

Der var tradition for, at aftenskolesæsonen (september-marts, begge inkl.) blev 
afsluttet med en festlig aften på Badehotellet. Der blev budt på underholdning og 
dans. Jeg havde lyst til at prøve noget andet. Aftenskolen sorterede under 
Ungdomsnævnet, og formanden, Else Christoffersen gav sin tilladelse til, at jeg 
anvendte indtegningsgebyreme til at købe en teaterforestilling i stedet for at holde 
bal på Badehotellet.

Og mit sigte var klart: Forestillingen skulle naturligvis præsenteres på Krogård- 
skolens scene. Det var nødvendigt (og vel også demokratisk foreneligt) at lave en
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lille undersøgelse i form af spørgsmål til aftenskoledeltageme, om hvilken form for 
afslutning de ville foretrække: En festlig og fejende operetteforestilling eller den 
sædvanlige form, bal på Badehotellet? Det blev operetten, der vandt. Sikken et 
held!

Der var dengang kun én, der turnerede med operetteforestillinger. Det var Kay 
Abrahamsen, en tidligere meget feteret operette-tenor, som havde haft mange 
succeser sammen med operette-stjernerne Else-Marie, Annie Jessen og Ann 
Margrethe Schou m.fl., og var på det tidspunkt kendt af alle.

Kay Abrahamsen Touméen rejste netop da rundt med operetten ‘Greven af 
Luxembourg’. Efter en kort prisforhandling accepterede jeg hans pris, ca. 5.400 kr. 
Forestillingen blev fastsat til 14. marts 1967. På Krogårdskolens scene. Der var 12 
medvirkende og et 3-mands operetteorkester, der skulle sidde neden for scenen. Det 
fyldte godt, og det var spændende, hvordan det alt sammen ville tage sig ud på 
scenen. Det var jo første gang, den skulle i professionelt brug!

Men publikum, aftenskoledeltageme, skulle jo også helst komme, og gerne med 
ledsagere..

NU GÆLDER DET...

Sammen med daværende skolebetjent, Knud Zabell, gjorde vi forsøgsopstillinger 
med stolene til publikum. Hvormange kunne vi egentlig være? Vi landede på et 
antal af ca. 410 personer, hvis alle skulle sidde ned, og hvis alle skulle kunne se, 
hvad der skete inde på scenen.

Alle aftenskoledeltagere var selvskrevne som publikum, men desuden blev hele 
sognerådet indbudt ‘med frue’, som man skrev i datidens indbydelser.

Dagen oprandt. Turnéens tekniske hold ankom ca. kl. 13 og gik igang. 
Skuespillerne og musikerne ankom mellem kl. 18.30 og 19.00. Så var der lige tid til 
omklædning og sminkning og lidt stemmeopvarmning (som altjd lyder besynderligt 
for os udenforstående). Alt var klappet og klart til at tæppet kunne gå kl. 20.

Det blev en fuldstændig succes. Spillet forløb med festlighed og livlighed, som 
operetter jo helst skal forløbe. Jeg kender faktisk ikke nogen operette med 
sørgmodig handling

Alt virkede efter hensigten, og scenen havde dermed bestået sin prøve.

Forestillingen var, for de politikere, som havde været involveret i skolebyggeriet, 
et behageligt respons: Pengene til indretning af en scene med godt og professionelt 
udstyr, havde været en fornuftig disposition. Det blev klart bevist. Men det var 
selvfølgelig også en bevisførelse, der ville noget...

Man må ikke glemme, at scenens og salens daglige brug var tiltænkt børnenes 
kreative udfoldelser, og skoleforsamlinger, eventuelt også som ‘beboernes nærområ
desforsamlingssted’, som det altid har været og stadig kan være. Det professionelle 
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teaters vellykkede benyttelse af scenen var kun det mulige, som den så også egnede 
sig fortrinligt til - og det var netop tanken i dette tilfælde.

Og SÂ VIDERE...

Det positive udfald kunne måske benyttes som ‘løftestang’.

Loven om Det landsdækkende Teater, der omhandlede alle arter, dvs. turneteatre 
og de faste provinsscener Århus, Ålborg og Odense, kunne også komme os til gavn. 
Loven omhandlede nemlig også billetkøbsordninger med tilskud fra amt og stat og 
fastlagde regler for foreninger og endog en standardvedtægt for det begreb, som 
man måske ‘for en nemheds skyld’ benævnte en Publikumsorganisation. Vi kalder 
det til daglig en teaterforening.

Der havde før besættelsen 1940-45 turneret en del selskaber, bl. a. Arne Weel 
Turneen, Gerda Qhristophersen Turneen, Hermann Gellin Turneen, m.fl. De 
vanskelige trafikforhold i krigstiden og tyskernes 'forkærlighed’ for at anvende 
forsamlingshuse og -sale til kaserner gjorde, at flere måtte opgive at turnere, og 
mange kom ikke igang igen efter befrielsen.

Men nye tumeselskaber opstod. Og da der så kom klar lovgivning om og tillige en 
pæn økonomisk støtte til denne virksomhed, kom der flere til. Og det kan roligt 
tilføjes, at standarden af turneerne blev væsentlig højnet, både den tekniske side og
- navnlig - skuespillersiden.

I 1963 blev der på teaterområdet foretaget en sammenlægning. Som det vil fremgå 
af navnene, havde disse teatre deres oprindelse i fagbevægelsen og 
andelsbevægelsen. To teatre blev smeltet sammen: Andelsteatret og Dansk 
Folkescene blev til Det Danske Teater, der den dag i dag producerer forestillinger til 
turné. Det er den største producent med 6-8 årlige forestillinger og har et meget stort 
statstilskud fra Teaterrådet.

En anden virksomhed, der også før reorganiseringen hed ARTE (ARbejdemes 
TEater), blev - fra at være en scene, omdannet til at være en formidlende orga
nisation. Dvs. at gennem ARTE skulle man kunne købe billetter til alle Københavns 
faste teatre og de faste provinsscener (kaldet landsdelsteatrene) og ,- som planen var
- hvertfald til de forestillinger, som Det Danske Teater turnerede med.

ARTE udgav hvert år en meget flot og omfattende teater- og koncertbrochure for 
hovedstadsområdet. Desuden formidler ARTE kunstneroptræden over hele landet, 
og tillige foredragsholdere m.v. ARTE producerer altså ikke forestillinger, men har 
gennem årene været en uvurderlig formidlerorganisation.

Men det gik ikke helt som planlagt. Kun i København fik ARTE en stor rolle at 
spille som central billet- og abonnementssælger. Det blev faktisk til ‘Københavns 
Teaterforening’, fordi de solgte billetter og abonnementer til alle de faste teatre i 
hovedstaden - undtagen Det kgl. Teater. De havde - allerede inden aftalerne var klar
- investeret i et dataanlæg, som havde kunnet styre billetsalg til alt og alle i Danmak.
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En senere udvikling blev til et samarbejde mellem landets teaterforeninger og 
ARTE, - uden den dominerende rolle, som fra første færd var tiltænkt ARTE. Så vi 
beholdt vor uafhængighed.

Else Christoffersen blev kontaktet af en herre fra Brugsen. Det var Eggert 
Nielsen, der boede ved Greve Strand og som var redaktør af Brugsens blad 
“Samvirke”. Han sad i inderkredsen hos Det Danske Teater.(Som nogen måske har 
bemærket, er formanden for Det Danske Teater som regel også en nøgleperson fra 
FDB, så sammenhængen med andelsbevægelsen og kooperationen er stadig 
gældende.De seneste mange år har det således været Bjarne Møgelhøj). Eggert 
Nielsen kunne tilbyde en prøveforestilling til favorabel pris. Han var jo bekendt med 
den ny scene, vi havde fået på Krogårdskolen.

Else Christoffersen ordnede hurtigt et finansielt grundlag for forestillingen. 
Derefter fik jeg den fornøjelse at træde i forbindelse med Eggert Nielsen, og vi fik 
hurtigt en aftale om den bemeldte forestilling. Den hed “En kone fra Landet”. De 
medvirkende var Lykke Nielsen, Christa Rasmusen, Hanne Ribens, Ole Wisborg, 
Paul Müller, m.fl. Det lød helt godt.

Og så i gang. Samme procedure som sidst. Invitationer til hele sognerådet med 
fruer. Reklameplakater, som Det Danske Teater leverede, blev hængt op ved 
aftenskoleholdene og rundt ved de handlende i landsbyerne og langs med 
Strandvejen. Nu var det jo en offentlig forestilling. Sidst var det Aftenskole
klientellet, der nogenlunde kunne regnes med. Denne gang var der ikke noget 
‘sikkerhedsnet’ rent publikumsmæssigt. Derfor måtte der også budgetteres med et 
par annoncer i lokalpressen, Sydkysten, som var et ret nyt lokalblad, og Roskilde 
Dagblad og Roskilde Tidende

På Roskilde Dagblad var en glimrende, ung journalist, som dækkede vort område 
på en fin måde, skønt han sad på redaktionen i Taastrup, nemlig Pierre Monty. Han 
var meget positiv over for teatertanken, som han nærmest var opflasket med. (Hans 
far var skuespilleren Ole Monty). Han var også aktivt tilstede ved vor stiftende 
forsamling. Med Pierre Monty har vi i alle årene haft et storartet samarbejde. Han 
kunne altid finde plads til en større eller mindre artikel om vor virksomhed, når vi 
leverede noget materiale om forestillingerne. Han og fru Jytte har altid været meget 
trofaste teatergæster ved vore forestillinger. 1 skrivende stund er Pierre Monty ved 
Dagbladet/ Sydkysten på Greve Strandvej.

Nu var det så spændende, hvormange der ville komme.

Salen blev heldigvis fyldt til sidste plads. Komedien var grovkornet, men publ- 
kum morede sig, og succesen var hjemme, - nok en gang. Sognerådsmedlemmerne 
var igen tilfredse, - måske også fordi der ikke blev brug for underskudsdækningen. 
Billetprisen var meget moderat: 15,00 og 13,00 kr.!

For at undersøge lidt mere om teaterinteressen i vor kommune og den nærmeste 
omegn, var der blevet nedsat et Teaterudvalg af Ungdomsnævnene i Greve- 
Kildebrønde og i vore nabokommuner, Tune og Karlslunde, som dengang ikke var 
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dele af Greve kommune. Det var disse udvalg, der stod som indbydere til den 
omtalte prøveforestilling. De mente, det var en god ide med noget teater, bare de 
ikke blev indblandet økonomisk.

Da der blev kaldt til en‘høring’ på Krogårdskolen med udvalgene, kom der ialt 2 
personer! Det ville være synd at sige, at stemningen for oprettelse af en 
teaterforening var hjertelig varm. De to fremmødte, som begge var politisk 
engagerede i Greve-Kildebrønde, meddelte fra allerførste sekund, at “sådan nogle 
initiativer altid kommer til at koste skatteyderne penge, - før eller siden”.

Selvfølgelig havde de ret. En teaterforening kan ikke oprettes uden offentlig 
støtte eller garanti. Det kan en sportsforening heller ikke.

Det var ikke med optimisme i sindet, jeg forlod det møde. Men jeg havde ikke et 
øjeblik mistet troen på, at det kunne lade sig gøre. Som et curiosum kan det 
nævnes, at de to herrer, sammen med deres hustruer, fra vores forenings begyndelse 
i 1967, har været meget trofaste abonnenter, den ene indtil sin død, den anden er det 
endnu.

Og så...
I juni 1967 stod det klart, at såfremt det skulle det nås at danne en forening inden 

efteråret, så skulle det være allersnarest.

En lille annonce i de føromtalte lokalblade gjorde, at der kom ialt 12 personer til 
det møde på Krogårdskolen, som vi - da den positive vilje var klar - kaldte den 
stiftende forsamling. Der var bl.a. to medlemmer af Ungdomsnævnet: Birthe Larsen 
og Jørn Henriksen, senere skoleinspektør ved Mosedeskolen. Ved et uforpligtende 
rundspørge, svarede de 10 af dem (de to sidste var ledsagende ægtefæller), at de var 
klar til at gøre dette møde til en generalforsamling. Det blev gjort. Vi holdt en 
pause, derefter skred vi til valg af en bestyrelse. Da man pegede på mig, erklærede 
jeg mig rede til arbejdet.

Samtidig foreslog jeg, at bestyrelsen kom til at bestå af tre personer, formand, 
regnskabsfører og sekretær. Det blev vedtaget, og forsamlingen valgte mig til 
formand.

Det ville være godt med en klar forbindelse til den myndighed, som skulle bære 
foreningen med en garanti. Derfor blev Birthe Larsen, der var medlem af 
Ungdomsnævnet, valgt til sekretær.

(Hun ejede og drev på det tidspunkt et parfumeri på Greve Strandvej i den byg
ning, som idag er Cykelgårdens hovedbygning ud mod Strandvejen. Desuden var 
hun altså aktiv i det kommunale ungdoms- og fritidarbejde.)

Regnskabsføreren blev valgt in absentia. Jeg havde håndplukket ham og fået 
tilsagn om, at han ville modtage valg. Han var blot forhindret i at være tilstede. Han 
var (matematik-)lærer ved Krogårdskolen og hed Knud Erik Ipsen, senere 
skoleinspektør i Lohals på Langeland.
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Vi skulle også have en revisor. Jeg foreslog - uden forudgående aftale - en mand 
som var kendt i hele byen, nemlig Tikjøb-Sørensen, der havde sin ejendomsmægler- 
og revisionsvirksomhed på Hundige Strandvej. Han var så venlig at acceptere 
valget, da jeg henvendte mig med forslaget.

Derefter ansøgte vi om et kommunalt, økonomisk rygstød på 10.000 kr., et såkaldt 
‘frivilligt tilskud’. Frivilligt var det, fordi der ikke var nogen lov, som påbød 
sognerådet at give det. Det fik vores forkæmper i sognerådet, Else Christoffersen, 
igennem. Men der var også en gennemgående positiv indstilling til teaterforeningen 
i sognerådet. Uden Else Christoffersen tror jeg ikke, vi var nået dertil.

Foreningens navn

Jeg havde, i tiden fra vi begyndte at ‘skabe’, hele tiden benævnt den eventuelt 
kommende teaterforening ‘Køge Bugt Teater’. På det tidspunkt hed vi ikke Greve 
kommune, og det forekom mig, at ‘Greve-Kildebrønde Teaterforening’ var lidt for 
‘svulstigt’.

I Vestjylland, hvor jeg kommer fra, måtte sådan en forening helst ikke hedde 
noget med ‘teater’. I de indre-missionske kredse var teater i trediverne og fyrrerne 
forbundet med synd. Derfor hed en teaterforening en - Musik-Dramatisk Forening. I 
Tønder har de en meget stor og meget gammel teaterforening, men man skal kende 
den på forhånd for at vide, at de ‘laver’ teater. Da Sønderjylland var tysk indtil 
1920 prøvede de danske og dansksindede borgere at samles under alle mulige 
dæknavne. De tyske myndigheder forbød nemlig teaterforeninger og deres formål, 
teater. Tønders teaterforening blev derfor, for at kunne passere de daværende tyske 
myndigheder, navngivet ‘Tønder Læse- og Ungdomsforening’, men de lavede og 
laver det samme den dag i dag. altså teater.

Vi havde ingen af disse to argumentationer at tage hensyn til, blot vi ikke ‘trådte’ 
på andre i andre kommuner langs bugten. Men der var ingen at ‘træde’ på . Den 
eneste teaterforening foruden vores - i Roskilde amt - var RoskHde. De var startet 2 
år tidligere. 1

Vores ‘nyfødte4 forening blev således døbt KØGE BUGT TEATER. Dette navn 
fandt jeg senere måtte ændres, efter at Køge Teater- og Musikforening blev dannet. 
Ikke alene af de hensyn, som ovenfor er nævnt, men på grund af en vis navne
lighed. Der ankom nemlig til os på Tavleager 29 flere og flere fejl-adresserede 
breve, især regninger, som egentlig skulle til Køge. Af gode grunde, også for klart i 
navnet at stedfæste foreningen, omdøbtes den pr. 1. apr. 1975 til det korte og gode 
navn: GREVE TEATER.

teater
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Repertoire-principper.
Det første repertoire? Det skulle være sikkert og interessevækkende. Linjen skulle 

lægges for en fremtid, så publikum ville komme igen næste år, og næste år, og helst 
næste år igen.

Det lå som en selvfølge, at der skulle være noget for enhver teatergænger, og 
prismæssigt skulle det være, så alle med rimelig lethed kunne overkomme udgiften 
til billetter til tre forestillinger. Prisen blev fastsat til hhv. 15,00, 12,00 og 8,00 kr. i 
abonnement. Løssalgsprisen var 20,00 kr. overalt i salen.

Det skulle helst være forestillinger, som man blev herhjemme i Greve- 
Kildebrønde for at se, altså som et væsentligt alternativ til det, der var sædvanen: at 
man skulle til et københavnsk teater.

Mange mennesker i kommunen arbejdede i København (eller hvertfald 
udensogns) og kom hjem ret sent på eftermiddagen.. Ville man i teatret, så afsted 
igen til byen kort efter. Forud var der gået en besværlig procedure med bestilling af 
billetter, som skulle afhentes inden et bestemt tidspunkt, og det var ofte svært at få 
passet ind i dagsplaneme. På godt jysk: Det kunne være træls.

ARTE-abonnementer var netop startet. Loven krævede, at abonnementet 
omfattede mindst tre forestillinger, og man kunne ikke altid selv bestemme dem alle 
tre. Ofte fik man én ønsket og så to, der oftest var moderne dramatik. Underforstået 
var det, at de teatre der spillede moderne repertoirer også skulle have nogen at spille 
for, f.eks. Fiolteatret, Husets Teater, Café Teatret, Strøghusteatret m.fl., der havde 
belægningsprocenter på ca. 30% pr. forestilling! Men til gengæld havde de ’’den 
rette politiske observans"...! Det var ikke altid behageligt for teatergængerne at blive 
tvunget til at se noget, de ikke ønskede.

Greve Teater har altid været fuldstændig upolitisk, og har således aldrig 
programsat nogen forestilling under hensyn til et eller andet politisk 'budskab9.

Vi havde således en del ting, som vi var overbevist om, at vi kunne gøre mere 
kundevenligt for de herboende teatergængere.

Der skulle være lystighed på scenen, for folk i almindelighed elsker at more sig - 
og da især, når man betaler for det.

Der skulle være musik og sang. Folk elsker operetter og/eller musicals og 
sangspil/vaudeviller; først meget senere turde vi binde an med opera, som dog også 
blev vældig godt modtaget.

Hvis der var udbudt et godt drama, skulle det naturligvis også kunne rummes i et 
repertoire, hvor lystigheden skulle præge.

Ét princip var bærende for alle forestillingsgenrer: Det skulle være de bedste og 
mest velkendte, folkekære skuespillere fra genren, som kunne fås på turné. I årene, 
der kom, bibeholdtes de principper. Det er klart, at vi undertiden måtte lade ét 
princip ‘overtone’ et andet.
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En ‘sidegevinst’, som blev fremhævet af mange af vore abonnenter var, at når det 
foregik herhjemme, så kunne man samles med venner og spise og hygge sig sam
men før eller efter forestillingen. Det var besværligt, hvis man skulle til København.

Alle disse principper og gode hensigter skulle altså dengang indlægges i et reper
toire på 3 forestillinger!

Vi var nødt til at vise tre forestillinger, da loven krævede mindst tre til et abon
nement. Hvis vi ville vise flere end tre, skulle vi være meget sikre på, at forestillin
gen virkelig havde interesse, så vi passede på, ikke at tage munden for fuld. Vi hav
de jo en stram økonomi. Med tre forestillinger på programmet følte vi os næsten 
sikre på, at folk ville købe tre forestillinger hver. Gjorde de det, og hvis salen var 
fuld, - så kunne det gå.

Det var som nævnt i juni måned. Hos producenterne er det et fremskredent tids
punkt til at bestille forestillinger. Deres dispositioner foretages meget før. Men vi 
var heldige.Vi kunne få de forestillinger, som vi foretrak. Og en meget væsentlig 
ting var, at det var fine og velkendte skuespillere, der medvirkede, sådan som det er 
beskrevet under principperne. Vi kan også benævne det ambitionerne.

Se venligst i den kronologiske repertoire-oversigt, hvilke forestillinger vi præ
senterede i åbningssæsonen 1967/68,- og i de følgende 32 år.

Men mange ting skulle falde på plads inden tæppet kunne gå for den første abon
nementsforestilling.

Teatersalen.
Salen skulle forekomme teatergængerne så meget lig et ‘rigtigt’ teater, som det 

var muligt. Når mange mennesker - også i de følgende år - tog til København i 
teatret, var det enten for at sidde i et ‘rigtigt’ teater, eller fordi der var udsolgt hos 
os!

Som før nævnt, var salen ikke en teatersal, men en festsal beregnet for skolens og 
skolebørnenes aktiviteter. Disse aktiviteter var vidt forskeHige, og derfor skulle 
salens møblering også være yderst forskellig. Det letteste for skolen var derfor gene
relt at kræve salen tømt efter hver gang, den blev brugt. Så kunne næste bruger lave 
sin egen møbleringsplan efter behov og ønske.

Det betød, at vi skulle hale 400 stole frem, stille dem smukt op og koble dem 
sammen (det kræver brandmyndighederne), og så forskyde rækkerne indbyrdes, så 
man altid sad udfor mellemrum i forhold til rækken foran. På gulvet kunne der 
være 16 rækker. Og der skulle være en midtergang, selvom det stjal en masse stole
pladser, nemlig 16 gange 3 stole. Det betød 48 pladser, som kunne have været solgt! 
Til gengæld fik vi lov til at undvære en vagthavende brandmand. Argumentet herfor 
var, at vi altid have rullet portene (sidevæggene) op, så udgangene var helt fri. Vi 
sparede altså brandmandens løn.

Der står i producenternes krav til scenens elektriske installationer, at der skal være
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et stik med 3x63 ampère. Ellers skal der være en elektriker tilstede før, under og 
efter forestillingen. Da det betød dyr timeløn i adskillige timer, fik vi ved kommu
nens velvilje det stik installeret. Så var det problem løst én gang for alle.

Opstillingen i sidegangene, som vi i teatret benævnte Terrasserne, hvor gulvet var 
hævet tre trin over salens niveau, betød et problem.. Man kunne vanskeligt se for 
dem, som sad foran og dækkede for udsyn til scenen, der kun er hævet to trin over 
sidegangenes niveau. Da scenen i forvejen er meget lav (1,25 m over den centrale 
sals gulv), var der her en udfordring.

Skolens arkitekt, Ole Park, havde endnu ikke forladt skolen helt. Derfor hen
vendte jeg mig til ham for at bede om hans ekspertise ved udformning af nogle 
podier til at stille stole på. Det gjaldt om at få hævet stolerækkerne bagud. Da det 
ville blive dyrt, foreslog jeg, at det kun blev rækkerne 12-16 samt rækkerne på ter
rasserne. Pristilbud 10.000 kr.

Så skulle der igen en ansøgning afsted til sognerådet. Skulle det gavne noget, var 
den forelagte tegning det mindste, vi kunne nøjes med, og beløbet dermed det lave
ste. Den nystartede teaterforening havde jo ingen penge, så det kunne betragtes som 
en etableringsudgift og dermed en éngangsudgift.

Ansøgningen blev vel modtaget, og da man kunne forudse, at podierne eventuelt 
kunne bruges i anden sammenhæng i salens brug, blev de 10.000 kr. bevilget til 
formålet.

De blev således ikke fremstillet, så de var i brug de første to sæsoner, men så kom 
podierne, og publikum var meget tilfreds. Nu var det ikke altid billetter til 1. og 2. 
eventuelt 3. række, der blev bestilt først. Det var til 12. eller 13. række, som oveni- 
købet var billigere. 1 1981 fik vi råd til selv at købe podier til at hæve yderligere 2 
rækker nede i salen. Dermed var også 10. og 11. række hævet, og udsynet var der
med perfekt fra alle pladser i salen.

Fra 3. sæson fik vi endnu en forbedring, idet det blev tilladt at undlade midtergan
gen, stadigvæk uden vagthavende brandmand. Der var jo let ind- og udgang fra 
sidegangene og gennem dobbeltdøren bagest i salen. Dermed blev antallet af stole 
342. Og så kunne alle se og høre, hvad der foregik inde på scenen.

Nu forekom salen så professionel, som muligt. F. eks. benyttede vi aldrig tilsats
stole. Der var ingen steder, de kunne anbringes med tilfredsstillende udsyn. Og det 
med en ekstra stol, virker altid amatøragtigt!

Det skete dog i enkelte tilfælde, hvor der forekom en ‘billetfejl’. Det kunne ske, at 
der var to personer, som havde billet til den samme stol! Her var det vores problem, 
- og det skulle løses.

Efter 2 sæsoner ville vi gerne gøre noget, for at folk kunne sidde lidt blødere. Vi 
investerede i 150 polstrede skumgummipuder. Men, da anskaffelsen havde været 
lidt kostbar, måtte vi have noget ind igen, også med henblik på fornyelse og indkøb 
af flere puder. Lejeprisen blev fastsat til 1,00 kr. pr. pude pr. forestilling. Det faldt ‘i
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god jord’ hos abonnenterne. Efter et stykke tid måtte vi købe flere puder, fordi de 
fleste ønskede at tage en under armen ind til forestillingen. Og prisen holdt til og 
med den sidste forestilling på Krogårdskolen i 1994.

Vi syntes selv, at vi havde imødekommet teatergæsteme en hel del. Men en frem
trædende lokalpolitiker sagde engang til mig (citat:) “Jeg kommer ikke i Greve Te
ater, sålænge vi skal sidde på de stole!” Den hang lidt i luften... Jeg syntes, det var 
synd, for vi havde mange gode forestillinger!

Skuespillergarderober.
Der var indrettet garderober for skuespillerne, en for herrer og en for damer, oven 

over kantinekøkkenet, der lå bag scenen. Skuespillerne var altid forundret over den 
høje standard. De var vant til at spille under mangfoldige forhold. Det stod dog i de 
tekniske fordringer til spillestedet, at der skulle være ‘garderober, rengjorte og op
varmede til mindst 20 grader’.

Det var let opfyldt på Krogårdskolen. Der var altid varmt og pænt rent. Dog var 
der lidt kneben plads, allerhøjst til 3 af hvert køn. Jeg blev dog snart klar over, at det 
med at tale om separate dame- og herregarderober ikke rigtig havde nogen betyd
ning, idet døren mellem de to rum altid stod vidåben. Kun var man - især damerne - 
ikke helt glade for det toilet, som lå mellem de to garderoberum.

Sidst i halvfjerseme blev det nødvendigt at udvide Krogårdskolens skolebibliotek. 
Derved blev vi hjulpet på en særdeles heldig måde. Man byggede biblioteksfløjen 
sammen med festsalsfløjen. Det indvundne, bebyggede areal blev delt mellem sko
lebiblioteket og kantineområdet.

Dette, kantineområdet, blev derved mere end dobbelt så stort som før og blev 
smukt møbleret. Kantinen kunne ikke benyttes til andre arrangementer, når vi hav
de teater, da sceneindgangene og opgang til garderoberne var fra kantinen. Derfor 
var det en væsentlig udvidelse af vores nytteområde.

Dér var også kantinekøkkenet, som var til stor nytte for turneerne. Teknikerne 
spiste ofte noget, de ‘biksede’ sammen i køkkenet. Undertiden skulle der også bru
ges noget på scenen under spillet.

Det kan bemærkes, at såfremt det i spillet forekom, at handlingen udspilledes i et 
køkken under madlavning, så lavede skuespilleren virkelig maden, og duften bredte 
sig i teatret. F.eks. stegte Ulf Pilgaard i stykket, der hed ‘ Fyren nedunder’, hver 
aften en dejlig engelsk bøf med løg, som han og Sonja Oppenhagen skulle nyde. 
Han sagde dog - efter opførelse nr.52, som var hos os,- at ‘det ville vare et stykke 
tid, inden han derhjemme havde behov for en engelsk bøf...

Der skulle undertiden også blandes scene-‘drinks’. I flaskerne, der altid bærer de 
ægte etiketter, ligner det fuldstændigt de ægte varer, f.eks. whisky, rødvin eller 
cognac, men det er dog vand med den helt rigtige farve tilsat. Og det smager kun af 
vand.
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Igen, husk, at alle indretninger var lavet for skolens skyld, og ikke for teaterfor
eningens skyld.

Under byggeriet var termoruderne i en periode taget ud af hele den side, som 
vendte mod skolebiblioteket, og området kunne ikke benyttes til opholdsrum; det 
var i november måned.

Præcis i den periode skulle vi have en forestilling. Vore datoer er jo fastlagt 1-lVi 
år forud, og byggeriet blev besluttet i mellemtiden, og nu var der overhovedet ingen 
vinduer i ‘kantinen’!

Derfor købte foreningen ekstra afdækningsplastik i et forsøg på at tætne nødtørf
tigt. Det lykkedes, - næsten... På det nøgne cementgulv i området lå vandpytter og 
temperaturen var næsten som udendørs. Men skuespillere og teknikere tog det som 
en oplevelse. Der vat f.eks.en vandpyt under det bord, hvor Ole Søltoft, Jørgen Kiel, 
Karl Stegger og ritogle teknikere sad og spillede kort (det gjorde de altid, blot der var 
få minutters ophold i deres arbejde).

Karl Steggers afskedsbemærkning til mig den aften var :“ Vil du godt love mig at 
ringe, hvis jeg også skal have gummistøvler og pels med næste gang?”

Det var netop teater: Ingen blandt publikum kunne se, mærke eller høre, hvad der 
skete backstage. Foran og bag scenen er to vidt forskellige verdner, som ikke må 
kunne ses eller høres samtidig.

Billetter.
Fra begyndelsen planlagde vi at præsentere de lovpligtige 3 forestillinger. Det var 

meget få teatergængere, som ikke ønskede alle tre forestillinger. Derfor fandt vi det 
egnet at benytte et adgangskort, som gjaldt til alle tre forestillinger og til den samme 
række. Det var nemlig kun rækkerne, der var nummerede.

Det virkede såmænd godt, men det var et arbejde at udskrive adgangskortene til 
abonnenterne. Udskrivningen blev foretaget af regnskabsføreren. Kortene var for
trykt og skulle blot udfyldes med hvilke numre forestillinger, de var gyldige til, og 
hvilken række man skulle sidde på. Det var alligevel så meget ‘håndarbejde’, at der 
også på den måde var fejlmuligheder. Hvis der en sjælden gang var en fejl, tog pub
likum det altid med humør og venlighed.

Efter 3 gode sæsoner opfyldte vi selv et stort ønske: Plads-nummerering. Jeg ‘de
signede’ nummerpladen, som den skulle se ud. Den skulle jo være nem og hurtig at 
sætte på stolerygstødets øverste kant som en klemme, der ikke generede, når man 
sad på stolen. Den skulle sidde klart synlig og bære tydelige tal.

Men hvor får man sådan noget lavet? Jo, jeg hørte gennem én i Taastrup, at der 
var ‘én i Borup’, som vistnok kunne lave sådan noget. Han ‘gjorde det’ hvertfald i 
plastik. Altså afsted til en lidt usikker adresse i Borup, ude på en mark i ‘udkanten’ 
af byen. Han var der. Han sagde, han kunne lavet det, men det kostede...
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Vi besluttede os - efter at have set et ‘prøvenummer’ - uden megen betænkning, 
på at foretage den forbedring i teatersalen, som endelig ville give den lighed med et 
professionelt teater, som vi jo drømte om.

Fabrikanten var ikke glad for leveringsdatoer; “han havde jo også andet at lave”, 
som han sagde. En lille djævel fo’r i mig, så jeg pludselig mente, at vi skulle bruge 
dem en måned før, vi egentlig skulle. For en gang skyld hjalp den ‘lille djævel’. Jeg 
hentede stolenumrene - og den stol han havde lånt til måltagning - 2 dage før sæso
nens første forestilling. Altså en måned forsinket fra ham! Han kunne have kuldka
stet vore ambitiøse drømme. Og det havde ovenikøbet stået i avisen, at der ville 
komme stolenumre!

De nummerskilte holdt til mange påsætninger og aftagninger. Men efter ca. 10 år 
blev plastikken hård og knækkede let, og der gik så stærkt svind i nummersættet, at 
det blev ufuldstændigt og vi måtte skaffe et nyt sæt, som holdt vor tid ud på 
Krogårdskolen.

Men det var nær gået galt! Få år efter, at vi havde købt sæt nr. to, skulle stolene i 
festsalen skiftes ud. Hvad med numrene? Ville de passe til de ny stole? Det gik, men 
rækkenumrene måtte designes påny til nogle af stål, som så passede til de ny stole. 
Flotte var de, - og dyre... Men professionelt skulle det se ud!

Vi fik mange tilkendegivelser om det meget tilfredsstillende ved, at pladserne var 
nummererede. Så pengene var altså givet godt ud.

På et tidspunkt blev det for meget at udfylde disse billetkort i hånden. Vi øgede 
nemlig ret hurtigt antallet af forestillinger fra 3 (som var et abonnement) til fire, fem 
eller seks forestillinger pr. sæson, noget afhængigt af, om udbudet passede ind i 
vore repertoireprincipper. Derved var der stor variation i det antal og de forestillin
ger, som abonnenterne ønskede.

Mange har i tidens løb ringet og sagt, at nu prøvede de så igen, men at de havde 
fået afslag to eller tre år i træk. Det virkede heller ikke opmuntrende for eventuelle 
nye abonnenter. Men billet-bestillingskøen skulle overholdes, og*vi var selvfølgelig 
glade for, at vi kunne melde udsolgt til alle forestillinger. Men vi måtte altså have 
flere forestillinger for at få spredt efterspørgslen.

Dermed øgedes også arbejdet med udskrivning af billetkort, - og dermed fejlmu
lighederne. Jeg erindrer, at jeg fik øje for en type billetter, afrivningsstykker, der var 
fortrykt med rækkenummer, pladsnummer, samt dag, dato og klokkeslet for den 
pågældende forestilling. Det var i Alborg Teater, men man brugte også billettypen 
mange andre steder.

Annonce i
Sydkysten 

1975

De morer Dem 
fyrsteligt i 

GREVE TEATER
18



Det var lige, hvad jeg behøvede. Jeg nærlæste billetten, for at se navnet på tryk
keriet, som havde lavet billetterne. Det stod med meget små typer på billetten. Da 
jeg holdt den helt nær på for at læse navnet, spurgte kontrolløren venligt, om han 
kunne hjælpe med at finde pladsen. Han troede, det var galt med synet.

Producenten viste sig at være et specialtrykkeri i Hadsund, OLEAS. Dem fik vi et 
meget fint samarbejde med lige til og med min allersidste sæson.

Tilmelding til sæsonerne...
Hvert år husstandsomdeltes vores brochure med oplysninger om repertoire og alle 

praktiske foranstaltninger. Vi har altid lagt stor vægt på, at vore abonnenter følte en 
høj grad af personlig betjening. Vor organisation var - og forblev - en forening. De, 
der bestilte abonnement og/eller betalte bestillingsgebyret, var medlemmer af for
eningen.

Det skulle efter vor opfattelse ikke være en stor, farvestrålende brochure. Det ville 
kræve en stor mængde annoncer, for at det skulle bære sig bedre økonomisk. Vi 
prøvede det i et par år, helt fra starten. Annoncerne var, sagde vore læsere, med til at 
forvirre og sløre det egentlige budskab. Efter få år blev det en klar, annoncefri bro
chure, kun indeholdende det, den skulle.

Og så havde den et fast farve-layout. Modtagerne skulle let kunne kende den hvert 
år mellem alle de øvrige tryksager, der dumpede ind ad deres brevsprækker. Jeg 
kunne ikke skrive brochuren færdig, før alle kontrakter var i hus.

Så gik materialet til trykkeriet. De første par år fik vi trykt hos Tåstrup Bogtryk
keri. Én af ejerne, Jensen, trak sig så ud af det trykkeri og etablerede sit eget ‘Jen- 
sentryk’ i Karlslunde på Bjælkevangen. Vi havde et dejligt samarbejde, indtil han 
solgte det, hvorefter vi lige siden har fået brochuren trykt hos Lars Hartig, Fila Foto 
og Off-set, i Karlslunde. Også med ham har vi haft et mønstergyldigt samarbejde i 
alle årene.

Undertiden sagde man, at det var de samme abonnenter, der fyldte salen hvert år. 
Nu har det jo altid været vort ønske, at teatergæsteme fra det ene år ville komme 
igen næste år, og næste år, og måske næste år igen. Det gjorde de også i en vis ud
strækning, men hvert år var der en 'udskiftning9 på mellem 35% og 40%. Det var på 
en måde tilfredsstillende, og nok til at gendrive den fremsatte påstand om, at Greve 
Teaters abonnenter var ‘én stor klike’. Det var de altså ikke.

Der var dog én person, som dannede en undtagelse fra de ellers så faste regler. 
Han købte hvert år billetter til alle forestillingerne, uden at han altid vidste, hvad vi 
præsenterede. Når publikum forlod teatret efter en sæsons sidste forestilling, kom 
han altid hen til mig og sagde tak for denne sæson, og de ville meget gerne være 
med næste år. Men da de kørte Europa rundt med deres campingvogn fra maj til 
september, ville det være vanskeligt at være bare nogenlunde ‘i tide’ med kuponen. 
Han gav mig så en blanco og underskrevet check til betalingen, hvis jeg ville være 
venlig at udfylde den med det krævede beløb til den tid. Dét var en undtagelse fra
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reglen. Efter mange års medlemskab på den måde, måtte jeg desværre sende den 
sidste blanco-check retur til hans enke, da han afgik ved døden på den sommers tur.

Gennem mange år havde vi sideløbende et brochure-samarbejde med ARTE, som 
udgav - og stadig udgiver - en meget omfattende og farvestrålende tryksag, kaldet 
‘Teater og koncerter i Hovedstads-området’.

Den blev husstandsomdelt i alle postdidtrikter fra Nordsjællands spids til og med 
Stevns og Haslevegnen. Vi kunne ikke mærke anden virkning af den brochure, end 
at den i værste fald trak nogle af vore lokale teatergængere til København. Vi bor jo 
i Roskilde amt. Det er lidt mere provins end hovedstad. Og Roskilde amtsråd bidrog 
med en svimlende sum til denne ARTE-brochure, for at vore forestillinger kunne 
blive nævnt på en halvside inklusive en tilmeldingskupon.

Det højeste antal tilmeldingskuponer, klippet fra ARTE-brochuren og sendt til 
Greve Teater som tilmelding, har aldrig oversteget 4 stk. pr. år. Men i det hav af 
forestillinger, der med svulstige og farvestrålende scenebilleder beskrev de køben
havnske teatres kommende repertoire, druknede vore beskedne, men værdifulde 
meddelelser.

Amtsrådet føler sig imidlertid naturligt forpligtet til at informere amtets beboere 
ved at deltage i ARTEs brochure. Og endelig var det et stærkt ønske fra Det køben
havnske Teatersamarbejde, at få omdelt brochuren også i Roskilde amt.

Før teaterforeningernes tid var folks eneste mulighed jo den, at tage til Køben
havn, for at komme i teatret

Der var efterhånden kommet yderligere 2 teaterforeninger i Roskilde amt, nemlig 
Køge Teater- og Musikforening og Gundsø Teater- og Musikforening. Vi fire for
eninger fremførte så i enighed vore synspunkter mht. ARTE-brochuren. Det lykke
des. Roskilde amt udtrådte af samarbejdet med ARTE i den henseende, - og, hvad vi 
i teaterforeningerne blev meget glade for: Vi fik til gengæld lov at dele et brochure
tilskud hvert år. Så vidt jeg ved, var det Mogens Andersens godç ide.

Vi var i Greve Teater af den opfattelse, at der måtte være en form for ‘belønning’ 
til dem, der havde været medlemmer gennem en sæson. Derfor indførte vi, - helt fra 
vores andet ‘leveår’ - den procedure, at vi postforsendte det følgende års brochure til 
de ‘gamle’ medlemmer. ‘Belønningen’ bestod i, at de ‘gamle’ abonnenter havde et 
forspring på 5 dage til at indlevere/sende deres kupon og bestille pladser til den ny 
sæson, inden brochuren ville blive husstandsomdelt i Greve-KiIdebrønde kommune.

Fra 1970 hed det så Greve kommune, og da var vi ‘vokset’ med Tune kommune 
og Karlslunde sogn.

Det forekom rimeligt med 5 dage, i betragtning af, at ARTE udsendte sin gen
tegningsbrochure med 2-3 måneders forspring til ARTE-abonnenteme, inden deres 
brochure blev husstandsomdelt i hele det ovenfor omtalte område. Selvfølgelig var 
vore ‘forsprings’-kuponer mærkede, så vi kunne kende dem , når den husstandsom-
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delte brochure kom ud til alle husstande i Greve kommune på 5.-dagen, så kunne 
vi yde retfærdighed til alle parter. Fra 6.-dagen var der altså kun én kø.

Men folk følte det næsten som en gyser. ‘Mon vi når det i år?’ Der var en kolossal 
rift om billetterne. Allerede tidligt den morgen, hvor posten havde udbragt brevene 
med brochuren til abonnenterne, blev der personligt afleveret mange udfyldte kupo
ner i vores postkasse på Tavleager 29, og bunken voksede time for time. I opsam
lingskassen, som var ophængt indenfor brevsprækken, kunne kuponerne kun komme 
til at ligge i den rækkefølge, som de var kastet ind.

I den orden blev de stemplet med et (fortløbende) nummer, og på den måde sikre
des det, at det foregik som i en kø, hvor man trækker et nummer og bliver ekspede
ret efter tur. Vi havde nemlig kun skriftlig tilmelding, for at kunne danne denne kø.

Angående tilmeldingsprocedurer blev vore abonnenter informeret i enhver hense
ende.

Det startede allerede på den sidste forestillingsaften i sæsonen, hvor alle tilstede
værende fik en ‘appetitvækker’, en oversigt over den næste sæsons forestillinger og 
datoer, hvis kontrakterne var klar. Desuden var her også oplyst datoen for hus
standsomdelingen af vores næste sæsonbrochure. Mange var glade for det bidrag til 
deres langtidsplanlægning.

Når brochuren var færdig fra trykkeriet og husstandsomdelingsdagen(e) aftalt med 
distributionsfirmaet ‘Greve Strands Distribution’, trak vi de 5 dage fra, for at være 
sikre på, at de tidligere abonnenter nu også modtog brevet på samme dag.

Det prøvede vi også at sikre, ved at de adresserede breve med brochuren og op
lysning om 5-dages forspringet for abonnenter fra forrige sæson, blev sendt samlet 
fra Hovedpostkontoret i København på den tid, hvor postvæsnet ville stå inde for, at 
alle fik deres brev på samme tid, ligegyldigt hvor de boede. Efter postvæsnets omor
ganisering, blev alle brevene afsendt fra Nordsjællands Postcenter i Høje Taastrup. 
Og det gjaldt alle samlede forsendelser.

Billetterne - forside/bagside - som de så ud:

83 GREVE TEATER 84
Abonnement nr. "f
Dette kort skal medbringee vad 
all« Qreve Taataz-arrangenwrtar 
og forevtoM p* forlangende.
Kortet M* game overdrage« Hl 
andre peraoner

Qyld. 
til

1 3.3 4 *

Ane toreeSMInøer

Rakke .... nr. V
Plads..........nr. &

S* toreatiningemaloer pA bagelden.

1. Lørdag døn 8/10 — KrogArdskolen 
X Lørdag den 29/10 - KrogArdskolen
X Mandag døn 7/11 - GrøvøhaHøn

4. Lørdag den 3/3 - KrogArdskolen
5. Søndag den 18/3 - KrogArdskolen

21



Administration

Endelig skulle bestillingerne registreres. Det var håndarbejde i de første 20 år. I 
1988 købte vi så en computer og jeg tastede det hele ind. (Dog omfattede det ikke 
foreningens regnskab, som indtil det sidste forblev ‘håndarbejde’).

Købet af computer var egentlig ikke ‘populært’ i bestyrelsen. Men det var nød
vendigt, for at lette en stadig stigende arbejdsbyrde.

Og det betød virkelig lettelse i administrationen. Størst betydning havde det, at 
girokortene nu kunne udskrives automatisk og med sikkerhed for, at alt derpå, her
under den automatisk udregnede beregning, angivelse af antal billetter og til hvilke 
forestillinger, svarede til den indtastede bestilling. Nu skulle regnskabsføreren ikke 
mere regne alt det ud og derefter skrive girokortene ud i hånden. Og så kunne jeg i 
maskinen let finde tilbage til abonnenternes bestillinger. Når vi skulle sende en 
samlet udsendelse, så slap vi nu for at håndskrive navne og adresser: maskinen 
udskrev de relevante adresse-etiketter automatisk.

Ved aflysning af en forestilling kunne udskrives en telefonliste over dem, som 
havde købt billetter til den pågældende forestilling. Det var en ting, der bidrog til 
god kundeservice, at vi altid kunne ringe og fortælle om aflysningen.

Hensyn til gæsterne

Der var i adskillige tilfælde hensyn at tage. F.eks. kunne abonnenten ønske at sid
de i højre side, fordi han/hun kun kunne høre med venstre øre, eller man havde et 
svækket syn og ville så gerne sidde langt fremme, - hvis det v$r muligt, eller man 
var dårligt gående og helst skulle undgå trapperne.

Vi havde også mulighed for at modtage kørestolsbrugere i teatret. Efter at vi hav
de fået den første abonnent i kørestol, opdagede vi hurtigt, hvilke mangler der var. 
Derfor ansøgte vi kommunen om at få indrettet et handicap-toilet på Krogårdskolen, 
så nær ved festsalen, som muligt. Desuden bad vi om at få reserveret plads til 2 
handicap-parkeringer med de sædvanlige afmærkninger, lige ved festsalsindgangen. 
Og endelig en opkørselsrampe, skåret ind i trapperne op til pergolaen lige ved fest
salsindgangen. Det blev alt sammen lavet.

I det hele taget blev hensyn taget, såfremt det overhovedet var muligt. Det var 
umuligt, når vi var langt henne på sæsonen og billetterne var delt ud. Næsten hvert 
år modtog vi en bestilling midt i året på f.eks.’ 4 pladser på 1. ell. 2. række midt 
for’. Det var ikke fra den samme person hvert år, så jeg tror ikke engang, det var en 
spøg.
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Alle billetter til hele sæsonen blev taget ud til hver abonnent og lagt i en adresse
ret kuvert sammen med girokort og beregning. Mens vi var på Krogårdskolen, blev 
billetterne sendt til abonnenterne sammen med girokortet. Vi tog det for givet, at de 
blev betalt, og vi havde kun de bedste erfaringer med det. Alle betalte.

Da vi kom i Portalen, ændrede vi proceduren. Billetterne blev lagt fra i en kuvert 
med abonnentens adresse, klar til forsendelse, og girokortet med beregning blev 
sendt til abonnenten med oplysning om forventet indbetaling 14 dage før vedkom
mendes første forestilling. Så kunne vi, når betalingen var indgået på vores giro
konto, nå at sende kuverten med de bestilte billetter, som lå klar hos regnskabs
føreren, i pæn tid. Man modtog naturligvis alle bestilte (og betalte) billetter til hele 
sæsonen på én gang.

Billet-administration.
Tilbage til arbejdet med at fordele billetterne. På Krogårdskolen var der pr. fore

stilling 342 personer, der skulle have en nummereret stol hver, - til 4 eller 5 eller 6 
forestillinger, som man nu havde ønsket. Dvs. godt 2000 billetter skulle ekspederes,
- og det skulle være korrekt.

Da vi rykkede over i Portalen, steg pladsantallet til et gennemsnit på 500 pladser 
pr. forestilling, og vi øgede samtidig antallet af forestillinger til 12-15. Siger vi 14 
forestillinger, drejede det sig altså om 7000 billetter, der hver og én skulle gennem 
fingrene. Samtidig steg jo også antallet af brevforsendelser fra ca. 150 breve pr. 
udsendelse til ca. 600 breve pr. udsendelse efter den procedure, som er beskrevet 
ovenfor.

Vi har aldrig 'spillet på døren’, som det hedder, når der kun sælges billetter ved 
indgangen. Men der stod et sted i Teaterloven, at der skulle være et antal billetter i 
udbud til løssalg, dvs. udenfor abonnement, og som så lå til salg ved indgangen. På 
Krogårdskolen var det meget svært at holde pladser tilbage til eventuelt løssalg.

Departementchef Henning Rohde, Kulturministeriet, senere teaterchef for Det 
Kongelige Teater, var engang gæst i teatret på Krogårdskolen. Han ville gerne se sin 
datter (Christiane Rohde) på scenen. Han befandt sig vældig godt og roste vore 
faciliteter og især, at vi havde udsolgt, 'og det ovenikøbet til alle forestillingerne’, 
som han sagde. Jeg svarede, at vi selvfølgelig også var meget glade for det. Vi 
solgte så godt, at det kunne være svært at opfylde lovens ord om ca. 10% af plad
serne til rådighed for løssalg. Han studsede - på en humørfyldt og underfundig måde
- og svarede:” Står der virkelig det? Jamen, som formand har De afgørelsen af 
antallet.” Det var et godt svar.
I reglen har der kun været de to pladser, som jeg altid reserverede til instruktører, 
skuespillere, producenter eller andre uventede gæster. Dog ‘gamblede’ jeg lidt på 
det faktum, at der ved hver forestilling ofte var 2 eller 4 pladser fri i salen, fordi 
nogen formodentlig var blevet syge, var ude at rejse - eller, hvad der skete engang 
imellem, men som først blev kendt efter forestillingen, at abonnenterne havde glemt 
datoen.
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Gæster...
Det var kun naturligt, at vi undertiden inviterede gæster til vore forestillinger. Det 

var den eneste måde, vi kunne vise vor taknemmelighed for den good-will, der blev 
vist os. Det var ikke alene personer fra sogneråd og senere byråd, men også fra 
amtsrådet, fra administrationerne og fra andre teaterforeninger.Vi har altid følt en 
meget positiv ‘medvind’ fra alle sider, og det glædede os meget. Vi har aldrig været 
ødsle med indbydelser, alene af den grund, at der ikke var pladser til rådighed i 
salen.

Når vi udsendte indbydelse, indeholdt den altid en bemærkning om, at indbydel
sen var personlig. Det var fordi, vi gerne ville se den pågældende person med ledsa
ger i teatret. Nogle indbudte har undertiden haft den fornemmelse, at invitationen 
udsendtes for at få fyldt nogle tomme stole i salen, og hvis de ikke kunne selv, så 
gav de billetterne til naboen eller til deres børn. Det ønskede vi at undgå, og derfor 
indføjede jeg bemærkningen i invitationen.

Mange skuespillere eller pårørende til skuespillere har gæstet os i tidens løb. Når 
de ringede om eftermiddagen på forestillingsdagen og forsigtigt spurgte, om de 
kunne købe en billet til aftenens forestilling, var mit svar altid positivt, - selvom 
tilsatsstole ikke blev brugt.

Ghita Nørby ringede ved en lejlighed og ville meget gerne have ‘en stol et sted’, 
for Sven (Skipper, hendes mand) skulle spille, og hun havde ikke haft lejlighed til at 
se forestillingen. ‘Selvfølgelig, du er meget velkommen!’ var mit svar.

En halv time efter ringede hun og spurgte, om hun måtte tage en veninde med? 
‘Selvfølgelig, I er meget velkomne!’ Jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvor jeg 
skulle finde pladserne, for der var totalt udsolgt. Hun havde sagt ‘bare en stol et 
sted’. Det var meget godt. Nu skulle det så være ‘to stole et sted’. Da de ankom blev 
jeg for en gangs skyld tvivlrådig. Hun kom med sin veninde, der iøvrigt viste sig at 
være Bodil Kjer.

Men ikke nok med det! Med i følget var en tredje og uanmeldt gæst, nemlig Ebbe 
Rode. Ghita fik sin stol, som jeg havde planlagt og aftalt med Sven, at den stod lidt 
tæt på musikken, men ‘pyt’! Redningen kom, da det viste sig, at 2 pladser var tom
me på 4.række på terrassen. Fornemme pladser inderst mod salen til fru Kjer og hr. 
Rode. Alt gik godt, og de var glade og tilfredse. Vi kendte udmærket hinanden fra 
deres tidligere optræden på vores scene. Man kunne hvertfald høre på hendes søde 
og meget hyppige latter, at Bodil Kjer morede sig inderligt over især Axel Strøbyes 
spil, selvom der virkelig også var andre og meget morsomme på scenen.

En anden gang ringede producenten af aftenens forestilling, direktør Niels-Bo 
Valbro, PrivatTeatret og Det ny Teater, og spurgte, om jeg havde 2 billetter, så ville 
han gerne købe dem. Han var en selvskreven, hyppig og meget velkommen gæst 
med ledsager. (Jeg vidste, han var ugift, så jeg var helt spændt..) Det blev de to 
pladser jeg har omtalt som reserveret til formålet. Da han kom viste det sig, at hans 
ledsager var Susse Wold.
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Lige inden dørene skulle lukkes den aften, dukkede der et par op i foyeren. Jeg 
genkendte dem ikke lige straks, men blev så klar over, at han var instruktøren Dani
el Bohr. Han var i følge med en dame, som man altid ville lægge mærke til. Hun var 
elegant klædt og med en bemærkelsesværdig stor hat. Hun viste sig at være Hanne 
Wilhelm-Hansen, musik- og teaterforlæggeren. Det gjaldt så 2 billetter! Mine reser
verede 2 var væk. Et blik ind i salen. Da det ikke var Daniel Bohr, der havde instru
eret aftenens forestilling, så var det ligegyldigt hvor i salen, de blev anbragt.

Og se! Hvor heldigt! Der var 2 tomme pladser på 1. række! Den var klaret. Endnu 
en gang. Men en stille tanke hos mig, da hun ‘skred’ ind i salen, gjaldt damens me
get flotte hat. På 1. række? Tænk at sidde på 2. række bag ved hende..? Nå, hun tog 
den af, inden de gik ned til pladserne i salen. Hun var teatervant og kendte fuldt ud 
problemet..

». Stat, amt og/eller kommune

Fra vores første begyndelse var vi under kommunens ‘vinger’, og vi fik heldigvis 
lov at lune os dér rent økonomisk i alle vore år. Det er vi Greve kommune meget 
taknemlige for.

De første fire-fem år sendte vi hvert år en ansøgning til sognerådet om et tilskud, 
som regel 10.000 kr. Så fik vi en dejlig fleksibel ordning med kommunen, idet det 
blev aftalt, at vi fremover fik et fast tilskud på 1,00 kr. pr. indbygger i Greve kom
mune. Tilskudsordningen stod i et byrådsreferat som en beslutning. Derfor behøve
de vi ikke hvert år sende ansøgning om det. Og det bedste: Vort tilskud blev auto
matisk opdateret/hævet med det stigende indbyggertal.

Først i firserne foreslog et byrådsmedlem, Erik Wester, at Greve Teaters tilskud 
burde hæves til 1,50 kr. pr indbygger. Det blev vedtaget. Tilskuddet var det såkaldt 
frivillige kommunale tilskud’.

Vi havde, i vores iver for at få begyndt (i 1967), overset, at vi som teaterforening 
skulle godkendes af Roskilde amtsråd, inden vi kunne modtage de normerede lov
mæssige tilskud fra amt og stat. Så da vi havde åbnet vor sæson 1968-69, kom vi 
alvorligt i klemme.

Roskilde amt fastholdt nemlig deres krav og sagde, at før amtet havde godkendt - 
officielt - måtte kommunen ikke udbetale det frivillige tilskud! Det betød, at vi i 
praksis ikke havde andre penge, end dem, der var kommet ind ved salg af billetter. 
Vi gjorde hurtigt et overslag over året. Det viste sig, at vi lige netop kunne betale én 
forestilling. Det var et svært held, for vi stod lige foran opførelsen, og kontrakten 
med selskabet var underskrevet.

De penge, som abonnenterne havde betalt for sæsonens øvrige, planlagte forestil
linger, havde vi i kassen. Det var en meget ‘speciel’ fornemmelse, at træde frem 
foran publikum, inden tæppet skulle gå for den lystige og dejlige operette, Kalmåns 
‘Grevinde Maritza’, for først at byde velkommen i Køge Bugt Teater, og dernæst
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for at beklage, at resten af sæsonens forestillinger (ialt 3) desværre måtte aflyses af 
den og den grund.

Men mildheden og forståelsen bredte sig i salen, da jeg kunne meddele, at alle 
ville få hele beløbet tilbage for de forestillinger, de ikke fik at se, hvis blot de ville 
være venlige at stille op i køen ude i foyeren i pausen. Så ville kassereren have en 
adresseret kuvert til hver med pengene i..

Da køen var slut, havde kassereren, Knud Erik Ipsen, én pose (uden adressat) til
bage, indeholdende 1,15 kr. Det var så foreningens ‘rørlige’ formue! Altså, forfra 
igen...

Når ikke vi kom til at hænge værre på den, kan det kun tilskrives, at jeg havde 
tøvet med at skrive kontrakterne under til de tre sidste forestillinger. Det afslog jeg, 
hver gang de pågældende ringede og rykkede. De var efterhånden lidt sure, men det 
talte ikke for mig. Hvis jeg havde skrevet kontrakterne under, så havde ‘bordet 
fanget’! Og det var vore penge, der skulle reddes. Og det blev de!

Endelig godkendt.
Der blev indkaldt til et møde mellem amtsråd og sogneråd, hvor jeg blev indbudt 

til at deltage, - som observatør. Resultatet var en enighed om den fremtidige proce
dure mellem de to råd.

Vi fik vores godkendelse af amtet og dermed af Kulturministeriet i foråret 1969. 
Derved ‘lindede’ det noget på den meget stramme økonomi. Nu fik vi de lovmæssi
ge tilskud: billetkøbstilskud (pr. solgt billet) og administrationstilskud efter antallet 
af abonnenter, og vore budgetter holdt. Tilskuddenes størrelse fastsættes af Kultur
ministeriet, og amtet meddeler teaterforeningerne hvert år, hvad vi kan forvente. Da 
vi havde et strålende salg, fik vi ved en fornuftig budgettering i løbet af nogle år 
samlet en lille egenkapital, som gav os et tiltrængt rygstød.

I Roskilde amtsråds kulturudvalgs regi blev der dannet et teaterfællesudvalg. Det 
bestod af 3 amtsrådsmedlemmer, amtskulturforvaltningens chef og formændene fra 
teaterforeningerne i amtet. Formand var et amtsrådsmedlem? Jeg erindrer i alt 4 
formænd, som alle har markeret sig som virkelige pro-teater-mennesker. Det var 
Mogens Andersen fra Greve, Poul Kildemoes fra Roskilde, Erik Petersen fra Gund- 
sø og Kai Nielsen fra Greve. Alle har været talsmænd for en meget stor smidighed 
over for teaterforeningerne. Vi gjorde, hvad vi kunne, og amtet ydede sandelig deres 
part i kraft af velvilje fra amtsrådmedlemmeme.

Desuden var der til teaterudvalget associeret et medlem af ARTEs ledelse. Det var 
fra et meget tidligt tidspunkt en meget dygtig og energisk mand ved navn Mogens 
Hjorth. Han avancerede gennem årene, men ønskede gerne at forblive tilknyttet 
Roskilde amt som ‘forbindelsesofficer’. I 1998 blev han udnævnt til administreren
de direktør for ARTE.

Sekretær i udvalget var forvaltningschefen fra Kulturforvaltningen, Jørgen Birke- 
gaard Jensen. Han var meget dygtig til at planlægge møderne, der altid har haft et 
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særdeles roligt, sagligt og hyggeligt forløb. Han var desuden den person, som vi 
kontaktede, når vi havde spørgsmål af én eller anden art til amtet. Vi havde et utro
lig godt samarbejde lige fra starten og til hans pensionering fra stillingen i 1998.

Birkegaard havde været en aktiv 'fødselshjælper9 for teaterforeningerne, f. eks. 
da overlærer Flemming Jensen fra Køge prøvede at komme i gang med ‘Køge Te
ater og Musikforening’ i 1969, og han var også aktiv, da skoleinspektør Poul Chri
stensen fra Jyllinge gerne ville danne ‘Gundsø Teater og Musikforening’ i 1974. Det 
samme var tilfældet med Solrød, der tænkte, at ‘so ein Ding müssen wir auch ha
ben’. Det gik dog ikke så godt, og Solrød Teaterforening lukkede igen efter ganske 
få sæsoner, uden at være kommet rigtigt igang.

Tilbage var så de nævnte fire foreninger, der alle syntes levedygtige, og som hav
de amtsrådets fulde støtte. Og vi har gennem de mange år haft et særdeles frugtbart 
samarbejde i Amtsteater fæl lesudvalget.

Alle teaterforeningerne var regnskabsansvarlige overfor amtet, som også modtog 
vores budget for sæsonerne. Vort regnskab skulle fremsendes til Amtsrådet i revide
ret stand. Det var jo amtet, der administrerede tilskud til os, både de statslige og 
amtslige.

Hvis en forening havde underskud det ene år, så kunne man få lov at ‘låne’ af 
amtet. Der var dog den betingelse, at underskuddet skulle indbetales det følgende år, 
- og hjemkommunen skulle garantere for beløbet. Jovist. Det var ikke noget gave
bord!

Idag er der kun 3 teaterforeninger tilbage.

Køge gik godt i mange år. Der kom en ny, dygtig formand, toldinspektør Tommy 
Christiansen. Han satte nyt liv i foreningen gennem 10-12 år. Så blev han desværre 
syg og måtte ‘trappe ned’. Han valgte derfor at opgive teaterarbejdet. Så gik det 
noget nedad bakke for dem, for de havde også kummerlige sceneforhold.

Den ny formand, Ebba Frederiksen og regnskabsføreren, Helga Frikke, gjorde, 
hvad de kunne.Men mange af de udbudte forestillinger havde for stor opsætning til 
at kunne spilles på deres scene, så publikumstilgangen ebbede langsomt ud. I maj 
1999 erklærede deres bestyrelse Køge Teater- og Musikforening for lukket.

Jeg vil gerne vende tilbage til vort mangeårige samarbejde med Køge Teater- og 
Musikforening i et senere afsnit

GREVE TEATER
- et fyrsteligt 

repertoire
Annonce i Sydkysten 1976
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Praktisk assistance.
Vi skal lige kaste tanken på den praktiske side af teaterfaciliteten.

I hele dette arbejde med at opstille og rømme teatersalen har vi haft særdeles vel
villig hjælp.

For at undgå sammenfald med skolens eget brug af salen og sidegangene omkring 
salen, prøvede vi at få lagt forestillingerne på fredage, lørdage eller - nødtvungent - 
på søndage. Og vores planlægning af datoer skete altid 1-1 ’/z år forud. Men hvis det 
ikke kunne blive på andet end en af ugedagene, måtte vi jo prøve. På den måde har 
samarbejdet med skolen altid været godt.

Rutinen var, at hjælperne kom kl 13.30 eller 14.00 som de nu var fri fra arbejdet 
til. Derfor var det allerbedst, hvis vi kunne få nogle elever fra de ældste klasser til at 
hjælpe. De skulle helst være 18 år, i hht. et eller andet regulativ, som de produce
rende teatre havde lavet.

Det vigtigste var, at det var personer, som kunne bære nogle tunge genstande. Så 
vi ‘snød’ lidt med drengenes alder, blot de var stærke drenge. Dels skulle de kunne 
flytte stolene og podierne og arrangere dem i salen. Dels skulle de bistå tumeselska- 
bet, når de kom med det tekniske udstyr og dekorationen (kulisserne) til aftenens 
forestilling.

Den samlede vægt af turneens medbragte gods kunne variere fra '/z-2 tons og op 
til til Den Jyske Operas 10-12 tons til en enkelt forestilling.

Men én betydningsfuld egenskab skulle være tilstede hos de unge: De skulle kun
ne modtage en ordre og udføre den, for tiden var afmålt! Der var ikke tid til lange 
forklaringer eller til at sige “-du vil vel ikke lige være så venlig...”. Det var et noget 
barskt arbejdsmiljø, der kun blev formildet af Ole Thorsagers fremragende forståel
se for de unges situation, og han forsvarede dem altid og kraftigt over for turneernes 
rutinerede tekniske medarbejdere. Disse var langtfra allesammen bekendt med al
mindelig god omgangstone. 4

Vi har iøvrigt aldrig haft piger med på hjælperholdet. Men det skete ikke så sjæl
dent, at tumelederen var en kvinde. Så var tonen noget mere høvisk.

Alt skulle være på plads, når klokken var 18, idet der altid skulle beregnes tid til 
uforudsete hindringer eller tekniske problemer, der nødvendigvis skulle løses på 
stedet. Mange gange har de fået hjælp af Ole Thorsager til snedkeri eller svejsning 
eller lignende reparationer.

Når klokken var 18 manglede de unge kun at færdiggøre stoleopstillingen og 
nummerpåsætning på stole og rækker.

Derefter havde de fritid indtil pausen. Da skulle de være i barerne, hvor de solgte 
øl og vand. Statistikken viste, at salget var lavt ved skuespil og tragedier og højt ved 
lystspil, komedier og operetter. En pudsig, men nok naturlig publikumsreakton.
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Det hændte, at man ønskede hjælp på scenen under forestillingen. De unge syn
tes, at det var interessant og spændende at iagttage, hvorledes skuespillerne afvikle
de deres roller, set fra en ukendt vinkel.

Under forestillingen ‘Vidunderlige Kælling9 ønskede man 2 mand til hjælp,- men 
de skulle være voksne. Derfor måtte Ole Thorsager have assistance af sin hjælpepe
del, Møsbæk. Det var en lidt speciel oplevelse for dem - i de fleste af forestillingens 
scener optrådte skuespillerne nemlig nøgne.

Der var en social side af drengenes tid, som de var meget glade ved. Så ofte, som 
der var lejlighed til det, aftalte de med Ole Thorsager, hvad de kunne tænke sig ‘til 
middag’. Omkring den tid, ca. 18.30, havde dejo noget fritid, ca. 2 timer, og da 
deres spisetid derhjemme var forpasset, var det jo herligt. Ole Thorsager var en 
glimrende kok, og han gik i skolekøkkenet og tilberedte de herligste retter, lige fra 
stegt and, stegt kylling og flæskesteg til meget mere avancerede lækkerier. Drenge
ne nød det, og det skabte en meget fin korps-ånd.

Klar sal, klar scene.
Når jeg kom over på skolen igen kl. 19, kunne jeg mærke den herlige duft på gan

gene langt fra skolekøkkenet.

På det tidspunkt kontrollerede jeg altid stoleopstillingen, stolenumrene og publi
kumsrummet i det hele taget. Det var i reglen fuldstændig korrekt. En enkelt gang 
var der en ny hjælper, der - af uvidenhed - havde sat lige og ulige numre forkert! 
Han lærte hurtigt, at Kongesiden er ulige og Damesiden er lige numre i hhv. venstre 
og højre side, når man står med ansigtet mod scenen. Men ændringen skulle gå 
‘tjep’. Der var 342 numre, der skulle af og på igen i korrekt orden, og det skulle nås, 
inden publikum ankom, og de første kom allerede kl. 19.30!

Hvis der var orkester med i forestillingen skulle det også kontrolleres, om ka
pelmesteren var tilfreds med fri-rum fra sceneforkant.

Almindelig velkomst... og afsked

Og endelig skulle der ‘hilses på’ oppe ved skuespillerne og bydes velkommen til 
Greve Teater. Det var altid festligt at møde dem, og gensyn år efter år blev hyppige
re og hyppigere. Frits Helmuth sagde altid ‘tak for sidst’, enten han havde været her 
eller ej. Ulf Pilgaard sagde altid, når vi mødtes, at ‘det er sgu som at komme hjem, 
når jeg kommer til Greve Teater’, og sådan havde jeg hyggelige ordvekslinger, og 
heldigvis også behagelige og mere seriøse samtaler, hvorved jeg blev godt bekendt 
med mange af vore dejlige skuespillere.
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Det var ikke usædvanligt, at en skuespiller havde en ledsager med, eventuelt æg
tefælle. Jeg har haft meget hyggelige samtaler med Bodil Udsens mand, Jens, som 
altid fulgte hende rundt i landet på turneerne. Nogle gange ville han gerne se fore
stillingen, men ellers sad han bag scenen og hyggede sig. Han nød bare det, at være 
med Bodil.

Og Gorm, Hans Georg Møller, som altid kom, når han var færdig på DR-TV. Det 
var for at følges hjem med sin kone, Kirsten Vaupel. Hvis han havde tid, overvære
de han altid forestillingen. Hun var i begyndelsen solist hos Den Jyske Opera, sene
re én af Swing Sisters. Det kunne en gang imellem være helt spændende at se, hvem 
der blev afhentet af hvem. Pludselig sad Torben Jetsmark i kantinen og ventede. 
Hvem mon på? Waage Sandø hentede altid sin kone, Pia Jondal, hvis ikke han selv 
var på scenen inde i byen. Bent Mejding hentede Susse de få gange, hvor han ikke 
var medspiller. Men skuespillerne nød, at de kunne blive hentet, når de spillede i 
Københavns omegn. Så var de fri for at køre rundt med skuespillerbussen.

Afrydning og oprydning.
Efter pausen havde hjælperne noget fritid til kortspil, skakspil eller fjernsyn eller 

blot en tiltrængt hvilepause.

Når de hørte bifaldet fra fremkaldningeme på scenen, så var de “på” igen. Nu 
skulle det altsammen den modsatte vej. Teknikerne stod på spring til at tage fat. Vi 
har dog med de forskellige turneer haft den aftale, at de først begynder, når publi
kum er ude af salen.

Turneens lastbil skulle læsses først, og det var jo ikke blot ud over en rampe. Der 
var virkelig over 30 meter at bære alt godset gennem festsalen og ud gennem per
golaen.

Normalt laver man en læsserampe direkte ind på scenen. Det kunne ikke lade sig 
gøre på Krogårdskolen af flere årsager: Scenen var anbragt i den fjerne ende af 
festsalen, og der var ikke tilkørselsmulighed ind i gården, da der var en pergola, som 
spærrede adgangen. Men i arkitektens tanker figurerede det slet ikke, at der kom 
scenegods i det omfang, der gjorde.

Efter ca. halvanden time var scenen ryddet og alt turne-grej sat på lastvognen, - og 
teknikerne takkede af.

Derefter var det den totale rømning af festsalen, der stod for! Alt skulle væk, sto
le, podier, puder mv. Det skulle magasineres under scenegulvet, og i sidegangene 
skulle borde og stole stilles op til ‘kantinebrug’ for skolebørnene. Til sidst blev 
gulvene fejet rene i hele afsnittet.

Når alt gik, som det skulle, var hjælperholdet færdig mellem kl. 02.00 og 02.30. 
Og så var det tid til en cola eller sodavand, inden man gik hjem. Også selvom disse 
drikkevarer havde været til fri afbenyttelse under arbejdet. Nuvel. Der har været 
drenge, som sagde, at nu ville de lige et smut på diskotek et par timer. Jovist. Der 
var ‘krudt’ i dem!
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Skolebetjent Ole Thorsager kom til Krogårdskolen i 1974. Hans arbejde er bl.a. 
at sørge for bygningerne, møbleringen, rengøringen og ansvar for alt det tekniske på 
skolen. Det var til stor gavn for os, at han indvilligede i at hjælpe os. Med ham fik vi 
et fantastisk dejligt samarbejde. Han ledede hjælperne i 20 år, og han havde en me
get udviklet evne til at finde de rette hjælpere. Han var bemyndiget til at ansætte og 
afskedige. Ud af de mange, som har haft jobbet, har faktisk kun 2 været mindre 
egnede, - så de var der ikke så længe.

Han havde også en glimrende forhandlingevne over for teknikerne og var meget 
hjælpsom over for dem, hvis de havde tekniske problemer.

Det er hans fortjeneste, at de unge mennesker var meget kede af at forlade jobbet, 
når de skulle i gang med deres uddannelser og vanskeligt kunne arbejde på de tider, 
der krævedes af teatret. De savnede dog også den gode skilling, som de havde tjent 
hos os.

Da vi fra februar 1995 begyndte at leje os ind i Portalen og ikke mere måtte spille 
på Krogårdskolen, var det slut for alle de gode hjælpere. Dér var nemlig ansat sce
nemedarbejdere og teknikere. Ole Thorsagers store og loyale arbejde medførte 
meget hurtigt efter hans ankomst til Krogårdskolen, at han blev fast associeret 
medlem af bestyrelsen. Det har han været lige siden.

Jeg har altid tituleret ham Teaterinspektør.

Udviklinger.
Der skete udvikling i mange byer, som havde haft det scenemæssigt dårligere end 

os. I adskillige af de byer, og hvertfald i større byer, byggede man i firserne kultur
huse. Det blev noget af et statussymbol for større kommuner, f.eks. ‘Baltoppen’ i 
Ballerup, ‘Viften’ i Rødovre, ‘Albertslundhuset’ i Albertslund. Og det noget større 
og dyrere byggeri havde fundet sted med f.eks. Aarhus Musikhus, Aalborg Kultur
center (Eurocenter), Sønderborg Teater- og Koncerthus, Odense Kongrescenter, 
Kongrescentret i Herning, og senere kom så Esbjerg Musikhus og Holstebro Kul
turhus.

Midt i firserne var der ved at ske noget i Greve. En gruppe ‘risikovillige’ personer 
og en initiativrig arkitekt førte en meget flot plan frem for byrådet, - som jo også 
skulle virke med. Det drejede sig om et Stor-hotel på marken mellem Karlslunde 
station og Strandvejen. Hotellet indeholdt en meget stor teatersal med en scene på 
20x25 m og et ca. 15-17 m højt scenetåm og tilskuerpladser til 1.500 personer. Det 
var særdeles interessant og dygtigt planlagt af arkitekten John Holmer.

Scenen var i internationale mål og ville kunne tage udenlandske operagæstespil 
m.m., men ingen hotelselskaber ville deltage i driften, når de skulle have salen med. 
Planen faldt til sidst.

Senere kom en ny arkitektplan. Det var arkitekt Chresten Christensen som bidrog 
med sine gode ideer og ovenikøbet med en model af komplekset, der indeholdt 
utrolig mange muligheder for fritids- og kulturudfoldelser. Desuden var der en glim-
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rende teatersal med en stor scene og pladser til ca. 600 personer. Det var planlagt til 
at blive bygget i forbindelse med Greve Medborgerhus og ud i det ret store anlæg 
vest for. Borgerhuset var integreret i teaterkomplekset og kunne få endnu større 
udnyttelse end idag. Det projekt faldt også.

Kort efter skete der et mageskifte for kommunen, således at bygningen, der ligger 
på tværs ved den østlige adgang til Hundige Storcenter, kaldet ‘Portalen’, blev 
kommunens ejendom, og man afstod området med det tidligere bibliotek inde i 
Center 3. Den sydlige halvdel af Portalen skulle bruges til et nyt og udvidet Hoved
bibliotek. Den nordlige del fik man byrådets tilslutning til at indrette til kulturhus. 
Der blev også bevilget en scene af virkelig gode dimensioner (17x13 m). Tilskue
rantallet var helt rigtigt for en teaterforening: 650 personer. Der kom en standsning 
under byggeriet. Der manglede penge til at gøre det perfekt. Der skulle, for at gøre 
scenen perfekt, bygges et scenetåm, ca. 13 m højt og der skulle så en del millioner 
ekstra til.

Byrådet havde det fremsyn, der skulle til, og de bevilgede de ekstra penge. Og det 
gjorde scenen perfekt. Så kunne garderoberne indrettes under scenegulvet. De er 
blandt de bedste, jeg har set. Og skuespillerne nyder dem. Der god plads til om
klædning, og efter spillet kan de få et tiltrængt brusebad, inden de tager hjem. Det er 
dog ikke ualmindeligt, at de venter med badet, til de kommer hjem, når de bor i 
København eller omegn.

Kulturhuset blev døbt ‘Portalen’.

Det er et virkelig godt kulturhus. Det rummer en masse udnyttelsesmuligheder, 
som virkelig også bliver brugt. Vi har haft umådelig stor glæde af teater- og koncert
mulighederne, der findes på grund af scenens optimale mål og publikumsrummets 
glimrende indretning og rummelighed.

Jeg fik dér mulighed for at ‘ride en kæphest’: Julekoncerterne. Jeg havde en me
get god forbindelse til Koncertforeningens Kor, Københavns Kammerorkester og 
Danmarks Radios Drengekor gennem lederen af disse meget fipe ensembler, den 
kendte dirigent, Steen Lindholm. Vi nåede at gennemføre de fire koncerter, vi sam
men havde planlagt med opførelse af de store oratorier. Vi ville have lavet fem 
koncerter, men den første, i december 1994, måtte vi desværre aflyse, da Portal
byggeriet havde mødt uforudsete hindringer og ikke var færdigt til tiden.

Mere musik...!
Først i firserne følte jeg, at Greve Teater skulle have en musik-afdeling. Jeg øn

skede en udvikling i foreningens virksomhed og planlagde en meget flot sæson 
med seks meget fine ensembler, solister og kor, for at diskutere ideen konkret med 
bestyrelsen. Jeg mente helt afgjort, at der var godt grundlag for musik (klassisk, da 
der allerede var en gruppe her i Greve, som beskæftigede sig med jazz). Bestyrelsen 
var ikke begejstret for forslaget, og så ‘stak jeg det i lommen’ igen og måtte gå den 
modsatte vej og aflyse alle dem, jeg havde fået aftale med. Dog, jeg havde fået ‘fat i 
en hale’.
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Roskilde amt deltager økonomisk i opretholdelsen af Sjællands Symfoniorkester. 
Derfor har amtet et antal koncerter at disponere over. De skulle afholdes i så for
skellige egne af amtet som muligt.

Men det var dengang, som det er nu: Det er svært at tromme tilhørere sammen til 
en symfonikoncert, og sværere endnu, når man mener, at der skal spilles ny eller 
nyere musik, som Sjællands Symfoniorkester (SSO) meget gerne gør. Nu kom så 
chancen. En koncert kunne ‘omdannes’ til en ledsagekoncert, dvs. at orkestret skulle 
ledsage en opera- eller operetteopførelse. Den Jyske Opera (DJO) udsendte selve 
den scenemæssige opførelse, men ikke den musikalske ledsagelse. Den blev vareta
get af landsdelsorkestrene.

Jeg anmodede Jørgen Birkegaard på Roskilde amt om, at Greve Teater blev regi
streret som ‘musikformidler’. Det fik han hurtigt bevilget. Og vi fik tildelt en kon
cert med SSO hvetÿ andet år. Jeg fik aftale med orkesterledelsen om, at vi ønskede 
alle vore koncerter konverteret til ledsagelse af Den Jyske Opera. Min filosofi her
med var, at til en symfonikoncert ville der komme ca. 40 personer plus vores besty
relse med ledsagere. Det må siges at være dårlig forrentning af musikernes anstren
gelser. Det skulle i stedet være en operetteopførelse, hvor der ville komme mindst 
600 mennesker. Det var da noget at spille for!

Da jeg forelagde de færdige aftaler for bestyrelsen, syntes de om det.

Vi prøvede et samarbejde med Køge og Roskilde Teaterforeninger. Det gik da 
meget godt. Når Roskilde nu var med, valgte vi Tunehallen. Den Jyske Opera op
førte Mozarts populære opera ‘Tryllefløjten’. Der medvirkede mange virkelig gode 
og kendte solister, DJOs kor og så vores ‘premiere’ med SSO. Det var en pragtfuld 
opførelse og en god start på de store musikforestillinger. Der var ca. 700 mennesker 
i en meget varm sal. Ca. 120 fra Roskilde, ca. 180 fra Køge og den store rest fra 
Greve. Samarbejdet mellem foreningerne gik for tungt. Vores regnskabsfører kunne 
ikke få afsluttet regnskabet, før de andre havde betalt deres del. Vi var ikke vant til 
det tempo!

Vi forsøgte med endnu et samarbejde, dennegang med Greve Kunstforening. Det 
var dem, der havde SSO, så vi gik ind i det med stor fornøjelse. Men det var nær 
strandet på, at Greve Hallen ikke var forudbestilt, - men ad politisk vej blev ‘tvangs
frigjort’! Det betød en ‘panikaflysning’ af alle sportsudøverne på denne dag, og det 
var kolossalt mange personer, der derved blev berørt. Halinspektøren, som var stærk 
tilhænger af god planlægning, var fortvivlet. Men det gik.

Kunstforeningen havde en meget stor bestyrelse og helt andre forretningsgange, 
end vi havde. Formand var Knud Jensen. Alt skulle behandles i deres store bestyrel
se. Da vi mærkede disse ‘væsensforskelle’ tilbød vi, simpelthen for at sikre det 
teatermæssigt professionelle, at træffe alle praktiske foranstaltninger, - det lå natur
ligt for os. Også det, at ordne regnskabet, - og at vi så kunne ‘dele et eventuelt over
skud i porten’. Det gjorde vi, og de tjente helt pænt på den aftale. Der var ialt 820 
tilskuere i hallen.Vi havde ikke yderligere samarbejde, hverken med Roskilde eller 
med Greve Kunstforening.
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Derimod var der en meget fin forståelse mellem Køge-bestyrelsen og os. De hav
de fået en ny formand, Tommy Christiansen Da jeg aftalte et samarbejde med for
manden i Køge, passede det med, at vi havde en koncert i Greve Teater. Derfor var 
det let at starte samarbejdet hos os: Køge Teaterforenings abonnenter blev i deres 
egen brochure indbudt til at komme hos os - i Greve Hallen. Næste år skulle vi så 
komme hos dem, og så ville vi i vores brochure annoncere operetteforestillingen i 
Køge, i Rishøjhallen eller Ravnsborghallen. De, der var medlemmer/abonnenter i 
vore respektive foreninger, fik naturligvis abonnementspris. Det lå simpelthen i 
abonnementstegningen i vore foreninger.

Det synes mere naturligt for folk fra Køge at køre op langs Stranden, end det er 
for Roskilde-borgere at køre mod Greve.

Samarbejdet med Køge Teater- og Musikforening var holdbart og særdeles frugt
bart. Greve Teater sendte hver gang ca. 500 personer til Køges forestillinger. Køge, 
der var en meget mindre forening, sendte ca. 150 personer til vore forestillinger i 
Greve Hallen.. Fordelen for os lå deri, at vi på denne måde havde en musikforestil
ling at tilbyde hvert år.

I aftalen lå det også, at den forening, som havde arrangementet, havde det fuldt 
ud! Også regnskabet. Vi sendte vore abonnenters tilmeldinger til dem, - og abon
nenterne modtog girokort fra Køge og betalte til dem, - og omvendt. Ganske simpelt 
og uden fejlmuligheder. Og navnlig uden regnskabsmæssige forviklinger.

Sidste operetteforestilling i dette samarbejde blev opført i Greve Hallen d. 18. okt. 
1994. Derefter ville DJO ikke optræde i hallen mere. De var bekendt med, at vi nu 
havde Portalen med den store scene, og vi måtte tage den ‘mindre’ udgave af deres 
produktioner, som kun kunne være på store scener, såsom Portalen og landets for
skellige musikhuse. Men det var stadigvæk musikere fra SSO, der ledsagede, selv
om de kaldte sig ‘Vordingborg Kammerorkester’. Nu var de blot lønnet af Den 
Jyske Opera for hver forestilling.

En meget stor tak skylder vi Knud Nielsen, halinspektøren i Greve Hallen. Med 
ham havde vi et virkelig godt samarbejde. Alt var klart, når vi havde aftalt det. Han 
fik vores dato et år i forvejen og kunne så planlægge med sportsudøverne uden 
panik. Jeg fornemmede, at han godt kunne lide vore store arrangementer, som ud
nyttede hallens kapacitet, og at vi var fælles om det ønske, at der skulle være orden 
på det hele.

Der skulle jo være passende lokaler for solisterne, for dirigenten (sologarderobe), 
og for musikerne, der skulle have bordplads til at fralægge deres instrumenter på, og 
endelig for kor og skuespillere og teknikere, der skulle have passende omklædnings
rum. Det var store krav. Men det var bag scenen, - og det var ikke noget, man kunne 
fornemme foran scenen. Men det ordnede Knud Nielsen.

Desuden var han fantastisk hurtig. Ved en forestilling kunne han se, at det ville 
knibe med stole. Han skaffede så, uden videre og lynhurtigt (i en container), ekstra 
stole fra Brøndbyhallen.
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Jubilæer

Jovist fejrede vi vore år, men det var altid således, at det var abonnenterne, der 
nød godt af det. Vi gjorde det meget enkelt. Hvert femte år bød vi alle i teatret på et 
glas vin eller en øl eller vand i pausen. For det var abonnenterne, vi kunne takke for, 
at det var muligt at fejre noget. Vi valgte altid en aften, hvor det var en komedie 
eller et lystspil, der blev opført. Da var stemningen bedst til den slags.

Vort 20-års jubilæum blev specielt. Da indbød vi Kulturelt Udvalg og enkelte an
dre og ville så byde på lidt at spise efter forestillingen. Helt uventet blev det Kultu
relt Udvalg, der bød på det spiselige, efter opfordring fra formanden, Freddie Islin. 
Det holdtes på lærerværelset på Krogårdskolen. Ved den lejlighed fik jeg overrakt 
de færdige tegninger af det projekterede hotel med teatersal ved Karlslunde station. 
Det var arkitekt John Holmer, der var arkitekt og en af initiativtagerne til projektet. 
Ham havde jeg indbudt til alle forestillinger, siden planerne om hotellets teatersal 
blev kendt, og han var således også specielt indbudt til denne aften. Til stede var 
også amtsteaterudvalgets formand, Mogens Andersen, og forvaltningschefen fra 
amtet, Jørgen Birkegaard. Alle var indbudt med ledsagere. Det blev et jubilæum, 
som var meget festligt og langt over, hvad vi selv ville have foranstaltet. Men vi var 
meget taknemlige for den festivitas.

Vi fejrede 25-års jubilæum i Greve Hallen d. 9. nov.1992 med forestillingen ‘Fa
rinelli’, der i meget flot opsætning blev opført af Den Jyske Opera. Der var mulig
hed for at reservere pladser til vore gæster. Og netop med lovprisningen af bordets 
glæder, som forekommer i Emil Reesens og Mogens Dams operette, syntes vi, at så 
burde det også fejres med lidt spiseligt.

Derfor blev vores ‘første kontakt til kommunale myndigheder’, Else Christoffer
sen, inviteret. Desuden hele Kulturelt Udvalg, formand var Kai O. Svensson, og 
borgmesteren, Birthe Nørgaard Petersen, vore producenter fra DDT v/ direktør 
Birgitte Price, PrivatTeatret v/ direktør og ejer Niels-Bo Valbro, og direktør og ejer, 
Jørgen Blaksted, samt - og ikke mindst- de 10 personer, der i 1967 ved den stiftende 
forsamling skrev under på, at ‘teater i Greve ville være en god ting’.

Indbudt var også formændene fra de tre andre teaterforeninger i Roskilde amt og 
amtsrådsmedlemmerne i Amtsteaterfællesudvalget, hvis formand var Mogens An
dersen, og forvaltningschefen, Jørgen Birkegaard. Alle var indbudt med ledsager. 
Som specielle gæster var aftenens dirigent, David Riddell og DJO-tumelederen 
Lene Kold tilstede. Det blev et dejlig stort selskab, - først til forestillingen og siden 
til ‘det kolde bord’ som natmad, serveret i restaurant Langsiden.

Kai O. Svensson overrakte ved den lejlighed en gave til Greve Teater fra Greve 
kommune: en check på 5.000 kr., som vi var meget glade ved.



Bestyrelser.
Der var valg til bestyrelsen hvert år på generalforsamlingen, der holdtes i novem

ber måned. Dato, tid og sted for forsamlingen blev, som foreskrevet i vedtægterne, 
bekendtgjort i Sydkysten senest 14 dage før. Datoen var ‘labil’, fordi vi altid afven
tede det reviderede regnskab fra de statsautoriserede revisorer, som fra det tids
punkt, da Roskilde amtsråd ikke længere stod for det, var Schøbel og Marholdt. Det 
har altid været et ønske fra vores side, at revisionen var den bedst mulige, omend 
det ikke var den billigste. Firmaet fusionerede senere med det internationale revi
sionskonsortium Deloitte & Touche.

Alle bestyrelsesmedlemmer valgtes for 2 år. Det betød, at halvdelen af bestyrelsen 
var på valg hvert år. Formanden valgtes af bestyrelsen.

En særdeles vigtig post i enhver forening er regnskabsfører. Vores første regn
skabsfører var Knud Erik Ipsen. Han gjorde det udmærket, og så meget bedre, da 
der ikke eksisterede regulativer at gå efter. Han ‘holdt’ i 2 år, hvorefter vi fik Per 
Møller Sørensen, der også var (matematik-)lærer ved Krogårdskolen. Også han 
gjorde et godt arbejde og klarede det i 2 år, som sin forgænger.

Birthe Larsen, der havde været ‘vor dame i Ungdomsnævnet’, flyttede med sin 
familie til Stevns. Som nyt medlem valgtes civilingeniør Jørgen Bent Ipsen. Han 
var et virkelig værdifuldt og stabilt bestyrelsesmedlem.

Som regnskabfører efter Per Møller Sørensen ‘håndplukkede’ jeg en abonnent, 
som var kommet i teatret med sin kone, siden vi startede. Det var Ole Steengaard. 
Jeg kendte ham som en meget dygtig (matematik-)lærer (på Strandskolen). Han 
udførte også forskellige andre hverv i sin fritid, deriblandt regnskabsarbejde, som 
han udførte med stor dygtighed. Jeg var sikker på, at han ville være den ideelle 
regnskabsfører. (Churchill-princip:”Skal man have nogen til at udrette noget, skal 
man henvende sig til én, der har nok at gøre i forvejen”.) Han accepterede at blive 
opstillet og han blev naturligvis valgt. Han modtog genvalg i 25 år og udførte et 
fremragende arbejde indtil han, efter kort tids sygdom, afgik ved døden i januar 
1999.

I 1974 gennemførte vi reglen om, at der skulle være 6 bestyrelsesmedlemmer, 5 
plus én suppleant.Det betød en fordobling af bestyrelsen! Jørgen Bent Ipsen fort
satte heldigvis. Som nyt medlem kom Kirsten Steengaard, lærer på Centralskolen, 
(nu: Hedelyskolen, hvor hun idag er viceskoleinspektør). Hun blev sekretær og har, 
som sin mand, været meget trofast gennem de 25 år, hvor hun også blev genvalgt. 
Indvalgt blev også en dame, som har ydet et stort arbejde for musik og anden kultur 
i Greve, Edith Hvergel. Hun modtog genvalg i mere end 25 år, og har altid været et 
meget medvirkende og trofast bestyrelsesmedlem.

Nu var så bestyrelsesmedlemmerne på plads. Men der manglede en suppleant. Der 
var mødt én person på generalforsamlingen. Det var min kone, Ebba Bjerrum, pro
visor på Tåstrup Apotek. Hun accepterede opstilling og blev valgt. Hun har, - mer' 
en nogen anden, haft Greve Teater tæt inde på livet. Teatret har, fra første færd, som
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firma, haft én og kun én adresse og ét telefonnummer. Det er en formands pligt at 
vide ‘det hele’, så hele administrationen af foreningen foregik på vores adresse, 
Tavleager 29.

Derfor har hun besvaret masser af telefonopkald vedr. teatret fra producenter og 
abonnenter og beklaget, at jeg ikke lige var til stede. Når der skulle fordeles billet
ter i hht. bestillingskuponeme, når noget skulle skrives, mangfoldiggøres, kuverteres 
og frankeres og forsendes, så bredte ‘rodet’ sig for det meste over flere rum i vort 
hjem. Hendes tolerance i den henseende og hendes medvirken i bestyrelsen og, ikke 
mindst, hendes værtindeskab, når vi herhjemme lagde lokale til møder, er jeg hende 
dybt taknemlig for. Hun modtog også genvalg i mere end 25 år, helt frem til 1999.

I efteråret 1988 meldte Jørgen Bent Ipsen fra. Som nyt medlem blev ingeniør Kai 
O. Barslund ‘håndplukket’, opstillet og indvalgt. Jeg var bekendt med hans uegen
nyttige arbejde me<4 kulturelle emner, og han har i alle årene været utrolig trofast, 
energisk og inspirerende i bestyrelsen. Han ville meget gerne have med PR virk
somhed at gøre. Han sørgede bl. a. for at mange forretninger og institutioner til 
ophængning modtog vort materiale, i reglen plakater, vedrørende den eller de nær
mest kommende forestillinger.

Samme år havde vi på generalforsamlingen vedtaget en vedtægtsændring, der ud
videde bestyrelsen med ét medlem. Derved blev Ebba Bjerrum medlem af bestyrel
sen. Men vi skulle have en suppleant, og Line Barslund blev opstillet og indvalgt 
som suppleant. Hun indtrådte i bestyrelsen ved Ole Steengaards død, og der blev 
ikke valgt ny suppleant, da vi på det tidspunkt stod umiddelbart overfor at overdrage 
foreningen til en ny bestyrelse.

Afslutningvis....
I 1996 betroede jeg min kone, at sæson 1998-99 ville blive den sidste, jeg ville 

planlægge og også gennemføre.

Det havde været en dejlig tid med teatret, og det havde været svært at komme 
frem til den beslutning, - men alt skal have en afslutning.

I 1997 stillede jeg spørgsmålet i bestyrelsen til næstformanden, Ole Steengaard, 
om han var villig til at overtage formandsposten. Det ønskede han ikke og heller 
ikke andre af bestyrelsesmedlemmerne ønskede det. Da vi kom frem til skærings
tidspunktet, nemlig generalforsamlingen i november1997, meddelte alle, at de ikke 
ønskede at fortsætte efter den sæson, som var under planlægning, altså sæson 1998- 
99.

Da vi kom til august 1998 var der endnu ingen, der havde meldt sig som fortsætte
re.

Da fik vi en lidt speciel afskedssalut fra byrådet, som var midt i deres budgetfor
handlinger. Jeg blev en aften kl. 19.30 ringet op af journalisten på Dagbladet, Ingrid 
Storm, med hvem vi har haft et fortrinligt samarbejde. Hun havde lige været til 
byrådsmøde, og hun spurgte, om jeg vidste, at tilskuddet var taget fra os med 

37 



øjeblikkelig virkning, og at Greve Teater ikke mere ville få det tilskud fra Greve 
kommune, det frivillige tilskud, som vi havde fået siden vores start i 1967, 1,50 kr. 
pr indbygger i Greve kommune. Det androg nu ca. 70.000 kr. Jeg har altid anset det 
for et fint og - for kommunens størrelse - værdigt tilskud. Vi har ca. 50.000 indbyg
gere, og så mange mennesker, som benyttede sig af teatertilbudene, gjorde det ri
meligt. Nabokommunerne ind mod København og i Københavns omegn giver fri
villige tilskud til deres teaterforeninger i størrelsesordenen fra 150.000 kr. varieren
de fra kommune til kommune op til 425.000 kr.om året! Og det er kommuner med 
samme indbyggertal som i vores kommune...

Ingrid Storm, spurgte mig, hvad jeg sagde til det. Jeg tillod mig at svare ret kort: 
‘Overraskende’!

Jeg anmodede den næste dag om en samtale med borgmester René Milo. Da det 
var vedtaget på et byrådsmøde, måtte det være hans bord. Under den iøvrigt beha
gelige samtale, gjorde han mig opmærksom på, at det var byrådets bestræbelser for 
at spare, som vi var blevet ramt af.

Jeg kunne fortælle borgmesteren, at vi, på tidspunktet for samtalen, var langt hen
ne i sæsonen, og at vi havde regnet fuldt og fast med, at dette tilskud var på plads. 
Det fremgik også klart af vort budget for den igangværende sæson. Vores planlæg
ning sker 1’4 år forud for en sæson! Vi havde signeret alle kontrakter for sæsonens 
15 forestillinger, dvs. en forpligtelse for ca. 600.000 kr! Det kunne lave en slem 
ravage, hvis vi skulle ‘bakke ud’ nogen steder... Det ville koste penge! Desuden var 
billetterne jo solgt!

Vor samtale resulterede i, at han mente, vi skulle søge Kulturelt Udvalg (form.: 
Erik Stanly Jensen, V.) med anførelse af de begrundelser, jeg havde givet. Ansøg
ningen blev omgående afsendt. Jeg var borgmesteren meget taknemlig for samtalen, 
og jeg tror, han måske har gjort sin indflydelse gældende.

Efter kort tid fik vi brev fra forvaltningen, at vi dette år (1998-99) var bevilget det 
sædvanlige tilskud.

Overdragelse.
Det lykkedes at finde personer, som var villige til at gå ind i arbejdet.

Tidligere borgmester, Birthe Nørgaard Petersen, stillede sig til rådighed, og hun 
fandt en virkelig god regnskabsfører, Ole Nielsen, tidligere vicekommunaldirektør 
og med over 30 års ansættelse på rådhuset i Greve. Han stillede sig også til rådighed 
for arbejdet.

Den 16. dec. 1998 holdt vi generalforsamling med valg. De valgte var således 
med i planlægningen af sæson 1999-2000. Den egentlige overdragelse fandt sted 
ved en generalforsamling II, d. 31. maj 1999.

Det har altid været skik og brug i hht. vedtægterne, at regnskabet blev aflagt på 
generalforsamlingen. Det kunne ikke lade sig gøre, da det først var færdigt fra revi
sorerne i oktober 1999. Vi havde derfor i den siddende bestyrelse vedtaget et for- 
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slag til generalforsamlingen om, at jeg blev siddende i den ny bestyrelse som asso
cieret medlem med det ene formål, at have ansvaret for færdiggørelse af regnskabet 
for vores sidste sæson (98-99) og aflevering af det til den ny bestyrelse i revideret 
stand.

På et møde i efteråret 1999 blev det gjort. Og det var rart at kunne aflevere et 
regnskab, som viste et nydeligt overskud i årets resultat og en komfortabel egenka
pital tilligemed. Så har efterfølgerne noget at arbejde videre med. Det er ikke mange 
af landets 72 teaterforeninger, der har det på den måde.

Det er en stor glæde, at foreningen, efter de mange års anstrengelser, går videre 
med en kompetent ledelse og bestyrelse.

Jeg ønsker dem al mulig held og fremgang i deres fremtidige arbejde.

Det har for mig altid været et arbejde, der var forbundet med en stor glæde. Mest 
fordi det glædede sa utroligt mange mennesker, som også ved så mange lejligheder 
har udtrykt deres glæde og tilfredshed.

Jeg vil i dyb taknemlighed sige, at min tid med Greve Teater har givet mig en me
get behagelig og usædvanlig stor berøringsflade til de mange abonnenter gennem 
årene. Desuden har jeg fået indblik i en verden - teaterverdenen - som det ikke er 
forundt ‘almindelige mennesker’ at få indblik i. Jeg vil utvivlsomt mange gange i 
fremtiden have meget stor glæde af de mange gæstebøger jeg har. De rummer hils
ner og autografer fra skuespillere og producenter og backstage gæster fra hver ene
ste forestilling, vi har haft.

Det var mig en stor ære, da vi havde vores første forestilling i Portalen, inden 
tæppet gik, at blive kaldt på scenen for - af borgmester Birthe Nørgaard Petersen - at 
modtage Greve kommunes Kulturpris, 1995.

Da ovenstående, som sagt i introduktionen, er baseret på personlig erindring, pri
vate notater og scrap-bogsdokumentationer, vil jeg gerne gøre brug af forretningsli
vets hedengangne ‘redningsplanke’. Under fakturaernes (de hånd- og maskinskrev- 
nes) slutbeløb skulle man, tilføje: S. E. & O. Det er latin og står for ordene Salvo 
Errore et Omissione. På dansk: Medforbeholdfor fejl og udeladelser.

Arbejdet med at skaffe godt teater til Greve, samvirket med dem, som praktisk 
eller på anden positiv måde støttede os i amtsråd og byråd, samarbejdet med kolle
gerne i de andre teaterforeninger, både amtets og mange andre i landet, gode råd og 
støtte fra Danmarks Teaterforeninger, og samarbejdet med Greve Teaters dejlige 
bestyrelsesmedlemmer har været virkelig givende. Samværet med skuespillerne og 
de mange andre meget dygtige mennesker fra teaterverdenen, har været utroligt 
inspirerende.

Det har været et sandt eventyr !
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Repertoire - år for år 
For at yde alle producenter retfærdighed, 
angives deres firmanavn i en forkortelse. 
Se venligst det fulde firmanavn efter 
repertoirefortegnelsen.

Det vil ikke være muligt at oplyse navn 
på alle medvirkende i de respektive 
forestillinger. De oplyste navne er 
skuespillerne, der spiller de største roller i 
det pågældende stykke. Pladshensyn 
forhindrer, at mange andre og udmær
kede kunstnere ikke er nævnt.

Opførelsesstedet er fra 1967 til og med 
30/11 1994 Krogårdskolen.

Åbningsforestillingen i Portalen fandt 
sted d. 4. feb. 1995. Siden har der ikke 
været spillet professionelt teater på 
Krogårdskolens scene.

1967 - ÅBNINGSÅRET
14/3 Afslutningsaften for Den 
kommunale Aftenskole. Der opføres 
operetten:
Greven af Luxembourg K.Abr.
Lily og Øistein Frantzen, Ann Margr.
Schou, Henning Hansen, m.fl. 
24/4 (Prøveforestilling:)
En Kone fra Landet DDT
Lykke Nielsen, Poul Müller, Christa 
Rasmusen, Ole Wisborg, m.fl.

Sæsonstart 67-68 
efter oprettelsen af teaterforeningen 

KØGE BUGT TEATER

Bal i den Borgerlige DDT.
Tove Maës, Louis Miehe-Renard, Kjeld 
Nørgaard m.fl.
En Hårfin Balance DKT/DDT
Astrid Villaume, Helge Kjærulff- 
Schmidt, Poul Müller m.fl.
Forår i Heidelberg (operette) K.Abr. 
Ann Margrethe Schou, Henning Hansen, 
Rudy Nygaard mfl.

68- 69
Grevinde Maritza (operette) K.Abr.
Lily og Øystein Frantzen (norske), Helle 

Winge, Ann Margr.Schou, Alex Zander, 
Henning Hansen, Irma Lamé, mfl.

69- 70
Onkel Vanja DDT
Søren Elung Jensen, Henning Palner, 
LeneTiemroth mfl.
Den Grønne Elevator Kl.P. T.
Jørgen Ryg, Lis Adelvard, Tove 
Wisborg, Ole Wisborg mfl.
Komedie i Mørke DKT/DDT
Karin Nellemose, Helge Kjærulff- 
Schmidt, Jesper Langberg mfl.

70- 71
Fantasticks (musical) DDT
Per Asplin, Ann-Mari Max Hansen, 
Klaus Pagh, mfl.
En Sælgers Død DKT/DDT
Poul Reichardt, Astrid Villaume, Ole 
Emst, Henning Jensen, mfl.
Solstik Kl.P.T.
Dirch Passer, Ulf Pilgaard, Daimi, 
Susanne Breuning, Klaus Pagh, mfl 
Laser og Pjalter DDT
Bjørn Puggaard-Müller, Sigrid Home 
Rasmussen, Gyda Hansen mfl.

71- 72
Faderen « DKT/DDT
Ebbe Rode, Birgitte Federspiel, Poul 
Müller, mfl.
Gidslet DDT
Carl Ottosen,Lotte Home, Preben Mahrt, 
Henning Jensen mfl.
Harvey Kl. P. T.
Jørgen Ryg, Karl Stegger, Sonja 
Oppenhagen, Birthe Backhausen, Daimi.

72- 73
Den Vidunderlige Hermafrodit

Hvido. T.
Lulu Ziegler, Birgit Sadolin, Karl 
Stegger, Lene Tiemroth, Erik Wedersøe.
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Sparekassen Har J
Gotha Andersen, Cleo, Else Marie, 
Susanne Heinrich, mfl.
Musefælden Hvidov. T.
Jørgen Buckhøj, Karl Stegger, Jørgen 
Kiil, Ole Søltoft, Lykke Nielsen mfl.
Lang Dags Rejse mod Nat DKT/DDT 
Astrid Villaume, Bendt Rothe, Willy 
Ratnow, Henning Jensen, mfl.

73- 74
Den kyske Levemand Kl.P.T.
Jørgen Ryg, Ulf Pilgaard, Gerda Gilboe, 
Sonja Oppenhagen, mfl.
Hvad gør Du i mit Berf? DDT
Willy Rathnow, Hugè Herrestrup, 
Yvonne Ingdal, Caja Heimann, mfl.
Lukkede Døre og Småborgerbryllup

Hvidov. T.
Helle Virkner, Malene Schwartz, Preben 
Leerdorff-Rye, mfl.
Rosmersholm DKT/DDT
Frits Helmuth, Lene Tiemroth, Preben 
Mahrt, Guri Richter, mfl.

74- 75
Blomsterstenen (musical) DDT
Anne Lise Gjøstøl (norsk), Susanne Jagd, 
Torben Sekov, Caja Heimann.
Den kære Familie Hvidov.T.
Emil Hass-Christensen, Ole Søltoft, 
Annie-Birgit Garde,Bent Conradi, Martin 
Miehe-Renard, Yvonne Ingdal, mfl.
Sig, jeg har Talent ! DKT/DDT
Kirsten Rolffes, Tove Maës, Palle Huld, 
Kirsten Olesen, Torben Sekov

Fra 1. april 1975 ændres foreningens 
navn til GREVE TEA TER

75- 76
Den indbildt Syge DDT
Buster Larsen, Emil Hass-Christensen, 
Dick Kaysø, Vigga Bro, mfl.
Frøken Reardon drikker Lidt DDT 
Kirsten Rolffes, Pia Ahnfelt-Rønne, 
Karen Margr.Bjerre, Elga Olga.

En aften med Lise Ringheim og 
Henning Moritzen Bl.-H.
Akkompagnatør: Niels Rothenborg. 
Fyren Nedenunder Kl.P.T
Ulf Pilgaard, Sonja Oppenhagen, Tommy 
Kenter, mfl.
Du skønne Ungdom DDT
Helge Kjærulff-Schmidt, Asbjørn 
Andersen, Mime Fønss, Flemming 
Enevold, mfl.

76- 77
Erasmus Montanus DDT
Karl Stegger, Mime Fønss, Guri Richter, 
Ole Møllegaard, Martin Hansen. 
Vidunderlige Kælling Blakst.
Lotte Home, Susanne Jagd, Pernille 
Grumme, Eva Nevel, Lone Lau, Søren 
Strømberg, Kjeld Nørgaard, mfl. 
Misantropen DKT/DDT
Erik Mørk, Birgitte Bank-Mikkelsen, Puk 
Schaufuss, Kjeld Nørgaard,mfl. 
Chicago (musical) DDT
Gyda Hansen, Lene Tiemroth, Eva 
Nevel, Zitha de Fries (Thomsen), Jytte 
Breuning, Waage Sandø, Gurli Piesner, 
Louise Frevert, Britta Michaelsen, mfl. 
Kærligheden går Amok Blakst.
Bodil Udsen, Lisbeth Lundquist, Torben 
Jetsmark, Annelise Lefevre.

77- 78
Åh-Ååh-Åååh Kl.P.T
Lene Maimu, Hans Chr. Ægidius, 
Søren Strømberg.

Levende Lys Blakst.
Anne Birch, Ole Søltoft, Dario 
Campeotto, Ulla Asbjørn Andersen, mfl. 
Hotel California DDT
Erik Paaske, Willy Rathnow, Ulla 
Gottlieb, Lho Jansberg.
Gengangere DKT/DDT
Birgitte Price, Erik Mørk, Flemming 
Enevold, Peer Guldbrandsen, mfl. 
Glasmenageriet Hvidov. T.
Astrid Villaume, Tabitha Vinten, Jan 
Hovgaard, Lars Høy.
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78-79
Candida Blakst.
Kirsten Walther, Lone Helmer, Niels 
Alsing, Preben Borggaard, mfl.
My Fair Lady (musical) DDT
Kurt Ravn, Karen-Lise Mynster, Else 
Marie, Birthe Backhausen, Carola Sevel, 
Helle Winge, Niels Borksand, mfl. 
Kapelmester: Sv. Skipper.
Ved Stranden DDT
Birgitte Federspiel, Louis Miehe-Renard, 
Pia Rosenbaum, mfl.
Mirakelbrønden DKT/DDT
Helge Kjærulff-Schmidt (50-års jub.), 
Kirsten Rolffes, Solbjörg Højfeldt 
(Sjællands-debut), mfl. (Aflyst, men 
opført den følgende dag.)
Oscar Blakst
Lis Adelvard, Ole Søltoft, Ulla Asbjørn 
Andersen,. Julie Wieth, Kate Mundt, 
Claus Strandberg, mfl.

79- 80
Afdødes Skål Blakst.
Kit Eichler, Annie Birgit Garde, Ulla 
Asbjørn Andersen, Ole Søltoft, mfl. 
Ja, Mor - Nej, Mor (musical) Har.J. 
Jan Schou, Lilli Holmer, Birgit Zinn, 
Alice Sterup Hansen, mfl.
Kære Løgner .DDT
Bodil Kjer, Ebbe Rode
Seks Personer søger en Forfatter DDT 
Poul Reichardt, Pernille Grumme, Stine 
Ekblad, Hanne Løye, Lilli Holmer, Jens 
Brenaa, mfl.
Privatliv Blakst.
Anne Birch, Henning Jensen, Jannie 
Faurschou, Ruddy Nygaard, mfl.

80- 81
MorDskab Blakst.
Grethe Thordahl, Louis Miehe-Renard, 
Flemming Danty, mfl.
Høj Hat og Myrter (musical) Har. J. 
(Turneens afskedsforestill.)
Ole Søltoft, Ulla Asbjørn Andersen, 
Alice Sterup-Hansen.
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Kærlighedskarrusellen Hvidov. T 
Lotte Olsen, Niels Vigild, Susanne 
Breuning, Benny Hansen,mfl.
Vetsera Blomstrer ikke for Enhver

DKT/DDT
Lise Ringheim, Holger Juul Hansen, 
Helge Kjærulff-Schmidt, 
Søren Pilmark, Rosa Feigenberg, mfl. 
Kiss Me, Kate ( musical ) DDT
Birgitte Bank-Mikkelsen, Kathja Miehe- 
Renard, Troels Kold, Martin Miehe- 
Renard, Linda Laursen, Ruddy Nygaard, 
mfl.Kapelmester: Sv. Skipper.

81-82
Når Engle Elsker Blakst
Susanne Højsting, Annie Birgit Garde,. 
Jørgen Weel, Esper Hagen, mfl.
Teenagerlove (musical) DDT
Kurt Ravn, Birgitte Bank-
Mikkelsen,Morten Eisner, Louise 
Frevert, mfl.
Kat på et Varmt Bliktag DDT
Bertel Lauring, Birgitte Bank-Mikkelsen, 
Vera Gebühr, Ulla Jessen, Flemming 
Enevold, mfl.
Røg i Køkkenet DDT
Lone Helmer, Finn Nielsen, Peter Steen, 
Lene Larsen, mfl.
Bedrag DDT
Lane Lind, Geert Vindahl, Kurt Dreyer, 
mfl.

82-83
Til Lykke med Fødselsdagen Blakst. 
Kirsten Norholt, Lizzi Lykke, Bent 
Warburg, Flemming Sørensen, mfl. 
Go’dag! Er De min Far? DDT
Ulf Pilgaard, Solbjörg Højfeldt, Vibeke 
Hastrup.
Hvad en Sekretær kan bruges til

Boul. T
Bendt Rothe, Lise Schröder, 
Susanne Jagd,Jørgen Budolfsen, mfl.



Bernardas Hus DDT
Helle Virkner, Lene Vasegaard, Vera 
Gebühr, Merete Voldstedlund, Ina- 
Miriam Rosenbaum, Avi Sagild, mfl. 
Tryllefløjten (opera) i Tunehallen DJO 
Kirsten Vaupel, Gertrud Spliid, Tove 
Nørholt, Kim v. Binzer, Troels Kold, Ole 
Hedegaard, Jesper Bruun-Jensen, Niels 
Borksand, mfl.
Den Jyske Operas Kor, Sjællands 
Symfoniorkester. Dir.: John Frandsen 
Jeg elsker min Kone DDT
Preben Kristensen, Søs Egelind, Birgitte 
Raaberg, Donald Andersen.

83- 84
Kaktusblomsten Blakst
Holger Juul Hansen, Annie Birgit Garde, 
Christina Krøll, Jørgen Weel.
Man kan aldrig vide Hvidov. T.
Vibeke Hastrup, Birgitte Raaberg, Britta 
Bjømholt Michaelsen, 
Henning Palner, Ulf Stenbjøm, Poul 
Glargaard, Susanne Bruun-Koppel. 
Flagermusen (operette) DJO
i Greve Hallen
Kirsten Vaupel, Merete Hjortsø, Ole 
Hedegaard, Poul Elming, Kim v.Binzer, 
Troels Kold, Kirsten Buhl Møller, Aksel 
Erhardtsen. Den Jyske Operas Kor, 
Sjællands Symfoniorkester.
Dir.: Tamas Vetö.
De Fire Årstider Kirsten DKT/DDT 
Olesen, Nis Bank-Mikkelsen, mfl. 
Lærenemme Rita Blakst.
Søs Egelind, Ulf Pilgaard.

84- 85
Fangen på 14. Sal Blakst.
Henning Palner, Lone Helmer, Grethe 
Thordahl, Lis Adelvard, mfl.
Pinafore (operette) i Rishøjhallen DJO 
Niels Borksand, Kim v. Binzer, Ole 
Hedegaard, Merete Hjortsø, Kirsten Buhl 
Møller Else, Noe, Annelise Rye, Den 
Jyske Operas Kor, Sjællands 
Symfoniorkester. Dir.: Kaare Hansen

Genboerne (sangspil) Blakst.
Jesper Langberg, Lis Løwert, 
Bjørn Watt-Boolsen,Kasper Wilton, 
Henrik Weel, Jørgen Weel, 
Søs Egelind, Anders Frandsen, mfl.
John Gabriel Borkman DKT/DDT 
Lise Ringheim, Michael Moritzen, Astrid 
Villaume, Hanne Uldal, mfl.
Den Politiske Kandestøber Biaks 
Axel Strøbye, Kirsten Rolffes, 
Ander Bircow, Susanne Højsting, mfl. 
(Aflyst, men opført senere i sæsonen.)

85- 86
Værs’go, så’ der serveret! Blakst. 
Ole Søltoft, Ulla Asbjørn Andersen, 
Grethe Thordahl, Anita Ziegler, Jeanne 
Boel, mfl.
Nøddebo Præstegård Tribunen
Erik Kühnau, Kate Mundt, Anders 
Frandsen, Tina Holmer, Lilli Holmer, 
Peter Gantzler, Anna Reumert, mfl. 
Laser og Pjalter DDT
Kurt Ravn, Annika Hoydal, Kit Eichler, 
Jens Jørn Spottag, mfl 
Kapelmester: Svend Skipper.
Agnete Blakst.
Solbjørg Højfeldt, Lotte Home, Finn 
Storgaard, Jørgen Weel, mfl.
Privatliv Priv. T.
Susse Wold, Bent Mejding, 
Lizzi Varencke, Ulf Stenbjøm, 
Christiane Rohde
Madame Butterfly (opera) i Solrød 
Idrætscenter DJO
Gertrud Spliid, Kirsten Buhl Møller, Ole 
Hedegaard, Poul Elming, Kim v. Binzer, 
Lars Thodberg Bertelsen, mfl. Den Jyske 
Operas Kor, Sjællands Symfoniorkester. 
Dir.: Francesco Christofoli

86- 87
Toreadorvalsen Blakst.
Holger Juul Hansen (40-års jubilæum), 
Birgit Sadolin, Hardy Rafn, Helle Merete 
Sørensen, Birthe Backhausen, Rosa 
Feigenberg, mfl.
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Czardasfyrstinden (operette) i 
Grevehallen DJO
Peder Severin, Kim v. Binzer, Merete 
Hjortsø, Søren Werner Hansen, Hanne 
Bech, Carl Chr. Rasmussen, mfl. 
Den Jyske Operas Kor, Sjællands 
Symfoniorkester. Dir.: David Riddle 
Bare Tæer i Parken Blakst.
Torben Jetsmark, Karin Jagd, Annie 
Birgit Garde, Benny Hansen, mfl. 
Prinsen og Korpigen Blakst.
Karin Jagd, Peter Steen, Anders 
Frandsen, Rita Angela, Lillian Tillegreen. 
Afdøde Jonsen Tribunen
Grethe Sønck, Tove Mäes, Birthe 
Backhausen, Louis Miehe-Renard, mfl.

87- 88
Penge lugter ikke Blakst.
Elin Reimer, Jannie Faurschou, Søren 
Elung Jensen, Poul Hagen, mfl.
Harvey Windsor
Flemming Jensen, Birthe Backhausen, 
Tone Løhr, Birgit Zinn, René Richardt, 
mfl.
Tør vi Elske Concord
Axel Strøbye, Hanne Borchsenius, 
Kirsten Hansen-Møller, Henning Palner. 
Blodbrødre DDT
Max Hansen, Michael Carøe, Asger 
Reher, Dorthea Hermann, mfl. 
Tribadernes Nat DKT/STRB.
Ghita Nørby, Frits Helmuth, Lisbeth 
Gaihede, Freddie Andersen, mfl. 
Farinelli (operette) i Rishøjhallen DJO 
Stig Fogh Andersen, Tove Nørholt, Jens 
Østerholm, Troels Kold, Ingrid Dal, Ole 
Hedegaard, Annelise Rye. Den Jyske 
Operas Kor, Sjællands Symfoniorkester. 
Dir.: Jesper Grove Jørgensen.

88- 89
Et mageløst Par (kvinde-version) Blakst. 
Birthe Neumann, Lone Helmer, Annie 
Birgit Garde, Susanne Heinrich, Anne 
Werner Thomsen, Asger Reher, mfl.

Shirley Valentine Priv. T.
Lisbet Dahl
Riv Stikket Ud Priv. T
Holger Juul Hansen, Lise-Lotte Norup, 
Henrik Krogsgaard (+ piano), mfl.
Godnat, Mor Priv. T
Bodil Udsen, Solbjörg Højfeldt.
Gode Råd er Dyre Blakst.
Preben Kristensen, Poul Hagen, Karin 
Jagd, Lis Adelvard, Tina Holmer, Grethe 
Mogensen , Lene Funder, mfl.
Teaterliv Priv. T.
Erik Mørk, Susse Wold, Bent Mejding.
Piraterne fra Penzance DJO
(operette) i Grevehallen
Lars Waage, Troels Kold, Kim v. Binzer, 
Tove Nørholt, Annelise Rye. Den Jyske 
Operas Kor, Sjællands Symfoniorkester. 
Dir.: David Riddle

89- 90
I Kærlighedens Navn Blakst.
Holger Juul Hansen, Anne Werner 
Thomsen, Niels Vigild, mfl.
Nonsens (musical) Tribunen
Kirsten Siggaard, Lise-Lotte Norup, 
Kirsten Vaupel, Marianne Flor, mfl.
Hvem er bange for Virginia Woolf ?

DKT/PRIV.
Ghita Nørby, Frits Helmuth, Ditte 
Knudsen, Christian Mosbæk.
Jeppe på Bjerget ** Windsor
Ole Ernst (25-års jubilæum), Lone 
Helmer, Benny Hansen, Dick Kaysø, 
Finn Storgaard, Lene Funder, Peter 
Steen, René Richardt, mfl.
Sidespring Priv. T
Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard, Claus 
Ryskjær,. Susanne Heinrich/Pia Jondal, 
Tone Løhr, Niels Sleimann.

90- 91
Kærestebreve Grunw
Bodil Kjer, Ebbe Rode.
Biloxi Blues DDT
Peter Steen, Kristian Boland, Peter 
Gantzler, Steen Stig Lommer, mfl.
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Cocktailtimen Étoile
Axel Strøbye, Hanne Borchsenius, Lise 
Schrøder, Jan Elle.
Samme tid, næste År Priv. T.
Kirsten Lehfelt, Tommy Kenter.

Joker er Trumf DNTT
Jørgen Buckhøj, Jan Elle, Erik Kühnau, 
Torben Sekov, René Richardt.
Paganini (operette) i Grevehallen DJO 
Ole Hedegaard, Tove Hyldgaard, Edith 
Guillaume, Kenneth Ørsøe, mfl.
Den Jyske Operas Kor, Sjællands 
Symfoniorkester. Dir.: David Riddell

91- 92
Room Service * Priv. T.
Lisbet Dahl, Claus Ryskjær, Christiane 
Rohde, Flemming Sørensen, mfl.
Rygter DDT/Aarhus Teater
Peter Steen, Puk Schaufuss, Susanne 
Heinrich, Kit Eichler, Paul Hüttel, Max 
Hansen, Inge Sofie Skoubo, mfl.
West Side Story (musical) DJO
i Ravnsborghallen. Kenneth Ørsøe, 
Bjarne Buur, Birgit Demstrup, Jørgen 
Fønss, mfl. Den Jyske Operas Kor. 
Sjællands Symfoniorkester.
Dir.: Frans Rasmussen.
Dødsdansen Priv. T.
Ghita Nørby, Frits Helmuth, Joen Bille.
Søndag - hver Dag Blakst
Søren Elung Jensen, Poul Hagen,.
Karin Jagd, Birthe Backhausen, Jonna 
Hjerl, Freddie Andersen, mfl.
Kys Hinanden (musical) DNTT
(Aage Steentoft sange)
Grethe Sønck, Kirsten Siggaard, Lise- 
Lotte Norup, Dario Campeotto, 
Nis Bank-Mikkelsen. Kapelmester: 
Henrik Krogsgaard.

92- 93
Barselsstuen DDT
Buster Larsen, Puk Schaufuss, Gerda 
Gilboe, Beatrice Palner,
Peter Ganzler, Lene Vasegaard, Jarl 
Forsman, Freddie Andersen, mfl.

Skyldig - ikke Skyldig Priv. T.
Frits Helmuth. Musik (saxof.): Karsten 
Vogel (på scenen).
Farinelli (operette) i Grevehallen DJO 
Greve Teaters 25 års jubilæumsforstilling 
Kenneth Ørsøe, Birgit Demstrup, Lone 
Stenkær, Pauline Sæther, Claus Lembek, 
Ingrid Dal, Jesper Brun-Jensen, Jørgen 
Fønss, mfl. Den Jyske Operas Kor, 
Sjællands Symfoniorkester.
Dir.: David Riddell.
Hvis Sandheden skal frem Blakst.
Astrid Villaume, Bjørn Watt-Boolsen. 
Tre Kisteglade Piger Blakst.
Malene Schwartz, Kirsten Rolffes, Birgit 
Sadolin, Henning Palner, mfl.
Tømmermænd Priv.T
Ulf Pilgaard, Helle Merete Sørensen,. 
Kit Eichler, Steen Springborg, Hugo 
Herrestrup.
Skaf mig en Tenor Priv. T/DDT
Preben Kristensen, Claus Ryskjær, 
Ellen Winther-Lembourn, Jeanne Boel, 
Jess Ingerslev, Susanne Heinrich, Tina 
Holmer, mfl.

93-94
Farmor og os DDT
Bodil Udsen, Anne Marie Helger, Martin 
Miehe-Renard, Max Hansen, Karen 
Margrethe Bjerre, mfl.
Døden og Pigen DDT/ Folketeatret 
Karen-Lise Mynster, Søren Spanning, 
Stig Hoffmeyer.
Ægtemand på Deltid Priv. T.
Ulf Pilgaard, Claus Ryskjær, Helle 
Merete Sørensen, Christiane Rohde, 
Flemming Sørensen.
Flagermusen (operette) i Greve- DJO 
hallen.
Edith Guillaume Jesper Klein, Lars 
Thodberg, Henriette Bonde-Hansen, 
Kenneth Ørsøe, Anne Margrethe Dahl, 
mfl. Den Jyske Operas Kor og Ballet. 
Sjællands Symfoniorkester.
Dir.: David Riddle
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Swing Sisters (musical) Hvidov. T. 
Kirsten Vaupel, Kirsten Siggaard, 
Lise-Lotte Norup.Kapelmester: Morten 
Wedendahl.
I Lyst og Nød DDT
Holger Juul Hansen, Malene Schwartz, 
Dick Kaysø, Vivian Nielsen, mfl. 
Harvey Priv. T.
Frits Helmuth, Ghita Nørby, Julie With, 
Puk Scharbau, Marianne Flor, Max 
Hansen, Birgit Zinn, Hardy Rafn, mfl.

94-95
Dobbeltspil Blakst.
Ulf Pilgaard, Solbjörg Højfeldt, Kirsten 
Norholt, mfl.
Orfeus i Underverdenen DJO
(operette) i Grevehallen
Kenneth Ørsøe, Merete Sveistrup, 
Pauline Sæther, Birgit Demstrup, Edith 
Guillaume, Jesper Klein, mfl. Den Jyske 
Operas Kor og Ballet.
Sjællands Symfoniorkester.
Dir.: David Riddell
Godt Nytår (musical) Hvidov. T.
Bodil Sangill, Finn Nielsen, Henrik 
Lykkegaard, Sofie Stougaard, mfl 
Kapelmester: Morten Wedendahl.
Nøddebo Præstegård Tribunen
(sangspil)
Ellen Winther Lemboum, Anders 
Frandsen, Jan Elle, Tina Holmer, 
Kate Mundt, Søren Carlsbæk, Lene 
Maim, Erik Kühnau, mfl.

Julekoncert: Bach’s Juleoratorium aflyst 
gr. forsinket byggeri i Portalen.

Abningsforestilling i
Portalen d. 4. feb. 1995:

Magisk Cirkel Priv. T.
Susse Wold, Frits Helmuth, Christian 
Mosbæk
Gertrude Stein Priv. T.
Bodil Udsen.

Parasitterne Folketeatret/Hvidov. T. 
Bende Harris, Aksel Erhardtsen,
Vibeke Hastrup, Hanne Ribens, Henning 
Palner, Troels Munk, mfl.
Kentex Priv. T.
Tommy Kenter, Susanne Breuning
Far, Mor & Børn Blakst.
Jesper Langberg, Marianne Høgsbro, 
Henrik Prip, Claus Gerving, mfl.
Måneskin DKT
Henning Moritzen, Lily Weiding, Helle 
Hertz, Benny Poulsen, mfl.

95-96
Luk Vinduet op for Brisen DKT 
(musical) Pia Jondal,
Per Pallesen, Klaus Wegener, mfl. 
Kapelmester: Lars Fjeldemose.
Tre er Én for mange Blakst.
Bo Skødebjerg, Jesper Vigant, Gunvor 
Reynberg.
Farlige Følelser DKT
Ulla Henningsen, Berrit Kvoming, Paul 
Hüttel, Marianne Flor, mfl.
Candide (musical) DJO
i Ravnsborghallen
Kenneth Ørsøe, Edith Guillaume, Eva 
Hess Thaysen, Lars Thodberg,Birgit 
Demstrup, mfl.
Den Jyske Operas Kor. Sjællands 
Symfoniorkester. Dir.: David Riddell 
Natmad Étoile
Axel Strøbye, Hanne Borchsenius.
Julekoncert:
J.S.Bach’s Weihnachtsoratorium.
Birgitte Ewerløf (sopr.), Hedwig Rummel 
(alt), Mads Elung Jensen (ten.),Bo Anker 
Hansen (bas) Koncertforen ingens kor, 
Københavns Kammerorkester.Dir.: Steen 
Lindholm
Den grønne Elevator Priv. T.
Lisbet Dahl, Claus Ryskjær, Christiane 
Rohde, Torben Sekov,
John Martinus, Willy Rathnow, Vibeke 
Thordahl-Christensen, mfl.
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Dyrene i Hakkebakkeskoven DDT 
(familieforest.) Ann Hjort, Finn Nielsen, 
Terese Damsholt, Morten Eisner, Henrik 
Lykkegaard, Søren Hauch-Fausbøll, mfl. 
MorDskab DNTT
Grethe Sønck, Lykke Nielsen, Lotte 
Olsen, Torben Sekov, Benny Hansen, 
René Richardt, mfl.
Charley’s Tante Priv. T.
Ulf Pilgaard, Jesper Klein, Jess Ingerslev, 
Lene Maimu, Eva Jensen,
Holger Perfort, Bo Skødebjerg, Joy- 
Maria Frederiksen, mfl.
En Kongelig Aften (ballet) DKT
‘Aureole’, ‘Apollon Musagetes’ og 
‘Napoli’, akt III.
Iscenesættelse: Vivi Flindt. 
(Tilstede som vores gæst)
Den Stundesløse Blakst.
Kirsten Norholt, Erik Wedersø, Ilse 
Rande, Bent Conradi, mfl.

96-97
Two eller Så’der serveret Priv.T.
Lisbet Dahl, Claus Ryskjær.
Charley’s Tante (reprise) Priv. T.
(Opførelse nr. 100)
(Rollebesætning som forrige sæson) 
Hvis Præstens Enke kan, -så kan Du 
osse... Cole P.
Pia Jondal, Lisbeth Lundquist, Lotte 
Olsen.
Karlsson på Taget F am. Teat
(Familieforestilling).
René Richardt, Grethe Mogensen, Torben 
Sekov, Maria Garde, mfl.
Julekoncert: Händel’s ‘Messias’
Susse Lillesøe (sopr.), Hedwig Rummel 
(alt), Mads Elung Jensen (ten.), 
Bo Anker Hansen (bas).
Koncertforeningens kor, Københavns 
Kammerorkester. Dir.: Steen Lindholm 
Lang Dags Rejse mod Nat DKT
Ghita Nørby, Henning Moritzen, 
Jens Jørn Spottag, Bolette Schrøder, 
Søren Sætter-Lassen.

Fødselsdagsfesten Blakst.
Søren Ostergaard, Lizzi Lykke, Birthe 
Backhausen, Jens Østerholm,
Henning Palner, Holger Munk, Bo 
Skødebjerg, mfl.
Faderen DDT
Nis Bank-Mikkelsen, Jannie Faurschou , 
Lene Tiemroth, mfl.
Snedronningen D.ny T
Susse Wold
Greven af Luxembourg (operette) DJO 
Edith Guillaume, Eva Hess Thaysen, 
Merete Sveistrup, Jørgen Dal, Winnie 
Barrett, Tove Hyldgaard, mfl. Den Jyske 
Operas Kor. Den Jyske Operas 
Operetteorkester.
Dir.: Giordano Bellincampi.
Disharmoni Priv.T.
Frits Helmuth, Rikke Bendsen, Helle 
Merete Sørensen, Paul Hüttel, Stig 
Hoffmeyer, Christian Mosbæk.

Lang Dags Rejse mod Nat DKT
Henning Moritzen, Ghita Nørby, 
Jens Jørn Spottag, Bolette Schrøder, 
Søren Sætter- Lassen.
Hodja fra Pjort Fam. T.
(Familieforestilling)
Gyda Hansen, Hans H. Bærentsen, Claus 
Østberg, Sørine Mønsted, mfl.
En dejlig Weekend Blakst.
Bjørn Watt-Boolsen, Annie Birgit Garde, 
Birgitte Bruun, Kim Westi,
Søren Elung Jensen, Jonna Hjerl Elung, 
Torben Sekov, mfl.
Skønne Skår (Musikforestilling) DDT 
Berrit Kvoming, Tove Hyldgaard. 
Kapelmester: Henrik Krogsgaard.
California Suite Cole P.
Pia Jondal, Lars Knutzon, Ann Hjort, 
Finn Nielsen.
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Julekoncert: G. F. Händel’s 'Messias9 
Susse Lillesø (sopr.), Hedwig Rummel 
(alt), Lars Pedersen, (ten.), Bo Anker 
Hansen (bas) Koncertforeningens Kor 
Københavns Kammerensemble. 
Dir.: Steen Lindholm
Gud, hvor de Løber Priv. T.
Lisbet Dahl, Holger Juul Hansen (erst.af: 
)Henning Palner, Jacob Morild, Ulver 
Skuli Abildgaard, mfl.
Barberen i Sevilla (komisk opera) DJO 
Edith Guillaume, Lars Thodberg 
Bertelsen, Mette Ostergaard, 
Jens Krogsgaard, Jesper Bruun-Jensen, 
Susanne Vinther, mfl
Den Jyske Operas Kor, Storstrøms 
Kammerensemble. Dir.: Mogens Dahl. 
Hvad Mingvasen gemte DDT
Lars Knutzon, Stig Hoffmeyer, Søren 
Steen, Isa Holm, mfl.
Hvem kan sige sig fri? Ulf Blakst 
Pilgaard,Søren Elung Jensen,Lizzi ykke, 
mfl. (Denne forestilling var den sidste fra 
Jørgen Blaksted Turnéen. Det var med
delt fra Teaterrådet, at han ikke ville 
modtage den sædvanlige årlige støtte i 
sæson 98-99. Jørgen Blaksted afgik ved 
døden i marts 1998 uden forudgående 
sygdom, netop fyldt 61 år. Formand for 
Teaterrådet var Litten Hansen.) 
Isbjørnene DDT
Maria Stenz, Kit Eichler, Grethe Holmer. 
Menneskereden Henning Morit-, DKT 
Kirsten Olesen, Ole Ernst, mfl.
(Aflyst, men opført senere i sæsonen.) 
Enden på Komedie Priv. T.
Claus Ryskjær, Jeanne Boel, Meike 
Bahnsen, Poul Hagen, Lene Maimu, Finn 
Nielsen, Jacob Morild, Allan Olsen, mfl. 
Den gode Fregat “Pinafore”

DDT & Folketeatret 
Jesper Langberg, Michael Moritzen, 
Claus Dam,Pauline Rehné, mfl.
Kor af søfolk o.a. godtfolk og et operette
orkester. Dir.: Staffan Borsemann
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98-99
Maria Stuart DDT
Lisbet Dahl, Karen-Lise Mynster, 
Nis Bank-Mikkelsen, mfl. (Aflyst - uden 
erstatningsopførelse.)
Fønikerinderne DKT
Ghita Nørby, Helge Scheuer, Ole Emst, 
Søren Sætter-Lassen, Emo
Müller, Bodil Jørgensen, Lene Tiemroth, 
Marianne Høgsbro, mfl.
Ronja Røverdatter (fam. forestill.) DDT 
Asger Reher, Mette Sørensen, Erik 
Holmey, Pernille Hansen, mfl.
Hvad vi dog gør af Kærlighed... Cole P. 
Pia Jondal, Jens Jørn Spottag, Henrik 
Weel, Dea Fog.
At elske sin Skæbne Mejd.
Susse Wold, Bent Mejding.
Julekoncert:
Udvalgte værker af Purcell, Mozart, 
Bach, Öhrwall og Händel. 
Koncertforeningens Kor, Det Danske 
Drengekor (Danmarks Radio) Susse 
Lillesøe, sopr., Bo Anker Hansen, bas, 
Thomas Jensen, trompet, Bodil 
Storgaard, fløjte, Hans Gammeltoft- 
Hansen, fløjte, Kjeld Neiiedam, fagot. 
Københavns Kammerorkester.
Dir.: Steen Lindholm.
Smilets Land (Operette) DJO
Eva Hess Thaysen, Lars Thodberg 
Bertelsen, Jens Krogsgaard, Jesper 
Bruun-Jensen, Jens Bové, mfl. Den Jyske 
Operas Kor, Den Jyske Operas 
Operetteorkester, Dir.: Frans Rasmussen 
Spotlight DDT
Per Pallesen, Kit Eichler, Jeanette 
Binderup-Schultz, Steen Stig Lommer, 
mfl. (Aflyst af DDT og fjernet fra deres 
repertoire gr. manglende kvalitet i 
manuskriptet. Tilbudt ‘Røg i køkkenet’ 
accepterede vi ikke.)
Hvem støver af ? Priv. T.
Ulf Pilgaard, Claus Ryskjær, Bent 
Warburg, Steen Stig Lommer, mfl.



Kunst (Art) Priv.T
Preben Kristensen, Frits Helmuth, Stig 
Hoffmeyer..
Shirley Valentine
Lisbet Dahl.
Irene og hendes Mænd
(sangspil)
Pia Jondal, Kristian Boland, Linda Elvira 
Kristensen.
Kapelmester: Peder Kragerup.

Priv. T.

Cole P.

Producenternes navne er som følger:

Blakst. Jørgen Blaksted Turnéen
Bl.-H. Blicher-Hansen, Ålborghallen
Boul. T. Boulevard Teaterproduktion 

v/ Bendt Rothe

Cole P. Cole Porter Tournéen 
Concord Concord

Tater produktionsselskab 
v/Axel Strøbye

DDT Det Danske Teater

DJO Den Jyske Opera
DKT Det Kongelige Teater
D. ny T. Det ny Teater

DNTT Det Ny Turne Teater v/Poul 
Overgaard

Etoile Étoile Teaterproduktion v/ Axel 
Strøbye

Fam. T. Familie Teatret v/ Susanne Theil

Folketea. Folketeatret, dir. : Preben 
Harris.

Har.J. Harald Jørgensen Turnéen
Hvidov. T. Hvidovre Teater

K.Abr. 
Kl.P.T. 
Mejd.

Kay Abrahamsen Turnéen 
Klaus Pagh Turnéen
Bent Mej ding

Priv.T. Privatteatret v/ Niels Bo 
Valbro

Trib. 
Winds.

Tribunen, v/ Birthe Rostrup 
Windsor Teatret v/Poul 
Overgaard & Hans Høgel
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Født 24.maj 1927 i Skjern, faderen ejer af Skjern Realskole. Student fra Haslev 
Gymnasium.

Aftjent værnepligt fra nov. 1948. Uddannet på Fodfolkets Komet- og Løjtnants
skole på Kronborg. Derefter tjeneste som reserveofficer. Efter hjemkommandering 
tjeneste som rådighedsofficer ved Flyvevåbnet (O-afd.) i 25 år sideløbende med 
civiluddannelsen og tjenesten ved det kommunale skolevæsen indtil maj 1979.

Fra august 1954 vikar ved Greve-Kildebrønde skolevæsen, med samtidig start 
på læreruddannelsen ved Københavns Aftenseminarium. Dimitteret derfra 1959.

Ansættelse i fast lærerembede ved Centralskolen fra juli 1959. Har sideløbende 
hermed undervist ved Den kommunale Aftenskole og ved Ungdomskolen 1959-65.

August 1965 udnævnt til viceskoleinspektør ved Krogårdskolen. 1966-70 tillige leder 
af Den kommunale Aftenskole og Aftenhøjskole.

Pensioneret 31 .juli 1995 efter 41 års tjeneste ved Greve kommunale Skolevæsen.

Formand for Greve Teater siden stiftelsen i 1967, indtil 1999
- efter 32 års formandsskab.
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Serien ”Bidrag til Greve kommunes historie” 
omfatter nu følgende ”Gule hæfter”

1 Greve sogn - 1836
2 Greve sogn - folketællinger 1801
3 Kildebrønde sogn - 1836
4 Oeders Efterretninger 1771
5 7 soldaterbreve fra 1864
6 Tune sogn - 1836
7 Karlslunde sogn - 1836
8 Samtale med Maren Petersen
9 Forsamlinghuset ”Gpdhaab"s start

10 Bybranden i Kildfbrønde
11 Tiggerliv i gamle dage
12 Vilhelm Pedersen
13 ’'Strandgreven”
14 Sønderholm boplads
15 "Kaldet følger enken"
16 Greve Hospital
17 Da Greve-Kildebrønde blev storkommune
18 Karlslunde Landsby
19 Et livstestamente
20 Elev i Mosede skole
21 Erindringer om Mosede Fort
22 Erindringer fra min barndom - 1
23 Erindringer fra min barndom - 2
24 Erindringer fra min barndom - 3
25 Tune-sprøjten
26 Karlslunde skole 1742 - 1942
27 Michael Vulf Giøer legat
28 "Josef' og "Illegalt til Sverrig"
29 Flugten til Sverrig
30 Mosede Politi 1935-1985
31 Dobbeltmorderen på Kildebrønde mark
32 De svenske soldater på Greve-egnen
33 2 kvindeskæbner fra Hedeboegnen
34 Ryg og rejs - en pibe tobak i Køge Kro
35 Valentinere på Geddesdal 1822 - 1927
36 "En velnæret Arbejder er 

som en kjæmefodret hest"
37 Lidt om Tune i gamle dage

v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Gunnar Petersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen 
v/ Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Meta Nielsen og Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Ole Eriksen 
v/ B. Andersen og L. Pedersen 
v/ E. Doberck 
v/ Ole Eriksen 
v/ Frode Hansen 
v/ Inger Vestergaard 
v/ G. Gregersen 
v/ Gudrun Jensen 
v/ Halvor Boiehøj 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Poul Gehl 
v/ Valdemar Mortensen 
v/ E. Doberck 
v/ Halvor Boiehøj 
v/ Bjørn Helles 
v/ Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Bjørn Helles 
v/ Inge-Lise Overballe 
v/ Karl Johan Rubæk 
v/ Carl Erik Andresen 
v/ Carl Erik Andresen 

v/ Johannes Hansen
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38 "Søfryd" og Anker Christensen
39 Et gammelt kort
40 En Hundiedrengs erindringer -1
41 En Hundiedrengs erindringer - 2
42 Bogbussen i Greve Kommune
43 Oldermandslav i Karlslunde
44 Hundige Kirke
45 Oldermandslauget i Tune
46 Greve Teater

v/ Ole Eriksen 
v/ Ole Eriksen 
v/ Johannes Sørensen 
v/ Johannes Sørensen 
v/ Kirsten From Christensen 
v/ Bente Bay Jørgensen 
v/ Peder Egelund 
v/Jakob Kjær 
v/ Axel Weis Bjerrum
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Grø/£ rølTæ

(Scene) Dameside
Til højre 
Lige numre

Kongeside 
Til venstre 
U-lige numre

17 15 13 11 9 7 5 3 jj 4 6 8 10 12 14 16 18

17 15 13 11 9 7 5 3 TE 4 6 8 10 12 14 16 18 -K

17 15 13 11 9 7 5 3 TT 4 6 8 10 12 14 16 18 -T
— 17 15 13 11 9 7 5 3 TE 4 6 8 10 12 14 16 18]—<

s 17 15 13 11 9 7 5 3 rT 4 6 8 10 12 14 16 18

17 15 13 11 9 7 5 3 1?2 4 6 8 10 12 14 16 18
7

17 15 13 11 9 7 5 3 4 6 8 10 12 14 16 18

17 15 13 11 9 7 5 3 TE 4 6 8 10 12 14 16 18

17 15 13 11 9 7 5 3 TT 4 6 8 10 12 14 16 18

Indgang Indgang Indgang

Teatersalen på Krogårdskolen


