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med bistand av Olav T. Holst, Louis Feinsilber og Hans Anton Bakke.
Det er ugjørlig å gi en fullstendig oversikt over
Samfundsteaterets mangeartede virksomhet gjennom
disse 50 år. Under Dusken's møtereferater er
mangelfulle, og teatergutta har hatt ganske andre
ting å gjøre enn å føre protokoll over sine egne
bedrifter.
Heller ikke er det plass til å gi Studenterorkesteret en rettferdig behandling for dets fremragende prestasjoner, som særlig i de senere år har spilt
en så fremtredende rolle også for Teaterets suksesser.
Fremstillingen vil derfor inneholde ikke bare
lakuner, men sikkert også misforståelser, kanskje
endog feil. Det er imidlertid hensikten å sette opp
en klageboks på et dertil egnet centralt sted, f. eks.
på toppen av Dovrefjell. Boksens innhold vil bli
avhentet når boken om Sarnfundsteaterets virksomhet gjennom 100 år skal skrives.

Studentersamfundet i Trondhjem holdt sitt første ordinære møte lørdag
5. november 1910, og allerede på møtet 3. desember* 1910 foreslo student
Olav T. Holst at man skulle starte et Samfundsteater og straks begynne
å spille komedie. Forslaget vakte livlig debatt fordi student Erling Grønbech
mente, at Samfundet heller skulle holde ball for byens unge damer, som
om disse to ting skulle stå i noen slags motstrid med hverandre. Samfundet
besluttet det ut fra situasjonen eneste fornuftige, å gjøre begge deler.
Til å lede teateret valgtes en komite på 5 medlemmer; så mannsterk
efter sigende for å gi flest mulige kunstarter representasjon. Valgt ble:
Olav T. Holst, Age Falck-Ytter, Alf Bugge, Kolbein Sydnes og Bjørn
Holmesland. Eftertiden har hatt visse vanskeligheter med å fordele kunstartene mellom komiteens medlemmer.
8. desember 1910 holdt komiteen konstituerende møte og valgte Bugge
* Det har i mange år - med Georg Brochmann som kilde - vært antatt at 3. oktober var Teaterets
stiftelsesdag. Dette er feilaktig: fKildekritiske studier» har vist at det korrekte er 3. desember, som her
anført.
H.R.R.
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til formann, Falck- Ytter til kasserer og Holmesland til sekretær. Derefter vedtok komiteen ifølge protokollen: «Det blev bestemt at optræde
Februar 1911, om mulig ved Fastelavn, hvorfor komiteen helst allerede før
jul vilde have stykket bestemt og rollene fordelt.» Dette ble vedtatt med
akklamasjon. Men så kom spørsmålet om stykke, og da var det slutt på
enigheten og akklamasjonen. Det forelå to forslag. Falck- Ytter foreslo:
«Bedstefars gut» av Elias Kræmmer, Holmesland : to studenterkomedier.
Da Sydnes var musikkens representant, anså han seg nøytral i spørsmålet
om stykke. Stemmetallet ble 2 mot 2, og møtet ble hevet uten noen beslutning. Da Samfundet nedsatte en komite, hadde det nok glemt hva
Fanden gjorde, da han ville at intet skulle skje!
Det neste komiternøte ble holdt 16. desember 1910 kl. 1 natt på toget
fra Trondhjem til Kristiania. Mot 2 stemmer ble det så besluttet å spille
«Jomfruen» av Erik Bøgh; rollene ble foreløbig fordelt. Deretter festet man
seg ved «Studenterløier» av Alexander Brinchmann. Manuskriptet skulle
søkes utlånt. (Et autentisk fotografi fra dette komiternøte på Rørosbanen
finnes på side 28).
Komiteens 3. møte ble holdt i Trondhjem 20. januar 1911. Det ble da
besluttet å spille «Studenterløier»,
men Falck- Ytter som imidlertid
hadde lest «[omfruen», hva han ikke før hadde gjort, foreslo dette stykke
byttet om med «De to døve». Forslaget ble nedvotert, fordi «medlemmene
fandt at tiden var for langt fremskreden til den slags forandringen). Så
begynte prøvene. På neste møte frasa Alf Bugge, som hadde sett prøvene
på begge stykker, seg formannsvervet, «og så ble jeg)}, som Ola Holst
selv uttrykker det, «overlatt boet». Den 10. februar 1911 ble han valgt til
Samfundets første teatersjef. Dette var utvilsomt den heldigste avslutning
på komite-regjereriet.
å kom det fart i tingene. De offentlige forestillinger
ble fastsatt til 10. og 12. mars i «Haandværkeren» med «Offentlig generalprøve)}9. mars 1911. Dette var i aller egentligste forstand Samfundsteaterets
«urpremiere».
Det var i adskillig tid en uenighet mellom Samfundet og Teateret om
organiseringen av teaterledelsen. Teatergutta ville at teatersjefen skulle
ha den øverste og selvstendige ledelse, mens Bestyrelsen ville at Samfundet
skulle beholde ledelsen selv. Spørsmålet dukket senere opp, men tilslutt
seiret teatergutta, selvfølgelig kan man si. A legge teaterledelsen til en
komite, eller til selve Samfundet, kunne bare føre til rot og vrøvl, noe som
senere skulle vise seg på en meget dramatisk måte.
Foran premieren var det selvsagt stor spenning både innen teateret og
innen selve Samfundet. Trondhjem var på det tidspunkt uten fast teater,
og som vanlig i slike byer, spiltes det jevnlig «amatørkomedie». Store oppgaver var tatt opp, f. eks. «Røverne», senere «Cornevilles klokken), og fore118
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stillingene lå på et høyt plan. Dessuten hadde teknikerne ved TTL med
stor heder spilt adskillig god komedie.
Til den offentlige generalprøven var pressen innbudt, og forestillingen
ble rosende omtalt. Særlig var det Ola Holst og Wennesland som fikk
blomster. De offentlige forestillinger samlet fullt hus, men allikevel resulterte
det hele i et lite underskudd. Så reiste teateret på turne til Steinkjer, hvor
det spilte 27. mars 1911. Der ble underskuddet dekket. Dette var samfundsteaterets første turne.
Henry Røsoch har i «Under Dusken» for 26. november 1921 i artikkelen
«Fra Jomfruen til Baccarat» dryppet litt malurt i begeret. Han skriver:
«Forestillingen imponerte ingen av oss efter det vi hadde sett av teknikerne før.
Men Samfundet blev imponert da Ola Holst på neste samfundsmøte iført all sin majestet
trinet opp til formandspladsen og overrakte Samfundet kr. 50,00 - femti kroner som forestillingens overskudd, efter først forgjæves at ha forsøkt at faa løst Teateret
fra Samfundet».

Senere reiste teateret på turne til Kristiansund
og Ålesund og spilte
for fulle hus og stor begeistring. Denne start var intet mindre enn en bedrift
av dette nye Samfundsteater. Det begynte helt på bar bakke. Såvel leder
som skuespillere hadde ingen øvelse eller erfaring å støtte seg til. Det var
skapt et godt grunnlag å bygge videre på.
Den neste teatersjef ble Tor Knudsen. Studentenes antall var fordoblet
og utvalget av mulige skuespillere derfor større. Den klassiske opera
«Mohrens sista suck» ble første gang spilt på avslutningsfesten 9. desember
1911. Det fortelles at to av de opptredende efter forestillingen fikk et helt
alvorlig tilbud fra et Osloteater om fast engasjement. Tilbudet ble ikke
mottatt. Men den tid skulle komme da norsk teater skulle rekrutteres av
fremragende scenekunstnere fra samfundsscenen i Trondheim.
I vårsemesteret 1912 ble Kristiania-revyen «Alt for orge» (- aktualisert
og lokalisert -) oppført sammen med «Mohrens sista suck», først for Samfundet, 3 dager senere som offentlig forestilling under stor begeistring og
med pressens sterkt rosende omtale. Forestillingen ble gitt i Teaterbygningen i Prinsensgate. Forestillingen skal huskes aven spesiell grunn:
For første gang spiltes Sousas «Stars and Stripes» før forestillingen.* En
tradisjon ble den kvelden skapt. En revypremiere er nå utenkbar uten den
som åpningsfanfare, spilt i et forrykende tempo.
•. «Stars and Stripess var tatt opp på øvingsprogrammet
for Studenterorkesteret
første gang høsten
1911 av den første dirigent Kolbein Sydnes, og det kan derfor stemme med Nils Lefrings senere «korrigerende opplysningen (1935 og 1952), at marsjen fikk sin første offentlige fremførelse som «revyouverture»
våren 1912. Skuddet som musikalsk effekt iflg. N. L. første gang (riktignok bare med pistol) lansert av
trommeslageren
Sigurd Kaaran under ernarkedets i Cirkus høsten 1915. - H. R. R.
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Det var på denne korte tiden
skapt et teatermiljø som det sto respekt av; teatergutta begynte å få
rutine og scenesikkerhet. Dette måtte
utnyttes. Så besluttet teateret å gå
igang med Oslostudentenes kjempesuksess «Maxis». Revyen hadde 21
1913
1915
roller, og da studentenes antall var
200, var det ikke så lett å få rollene passende besatt. Dertil skulle jo revyen
lokaliseres. Dette foregikk på mange måter. Ola Holst beretter om en av dem:
«Høiskolen var på den tid en av de bygninger i Trondhjem
som var utstyrt med
vannklosett, og de fleste studenter hadde derfor gjerne en tur oppom Høiskolen hver
dag. Under et slikt besøk ble der i en efterglemt avis, visstnok fra Skiensdistriktet,
fundet en vise om den da nettop innførte Selvangivelse (<Er du født? Er du døpt? - -}»,
og den ble øieblikkelig sakset som høiaktuell. Så var det å finde en melodi som kunde
brukes til den fundne tekst, og det var ikke lett. En hel formiddag prøvet en ivrig gjeng
og spilte og sang gjennom alle kjendte og til dels også ukjendte melodier. Endelig
fandt teatersjefen frem til en så enkel melodi som Hønsefødder og Gulerødder, og den
var som skreddersydd
til teksten.»

Ved premieren på «Maxis»5. mars 1913 var det første gang at Sarnfundsteateret spilte i Cirkus, først for Samfundet og deretter 20 ganger for
publikum. Forestillingen lå, har kompetente personer som så revyen både
i Kristiania og Trondhjem hevdet, i spill og regi over Kristiania-suksessen.
Vi kan notere en liten pussig ting. Revyens hovedrolle, gjennomgangsfiguren
studenten, ble både i Kristiania og Trondhjem spilt aven ikke-student, i
Trondhjem av Arnfinn Heje fra TTL og i Kristiania av Erling Christensen.
Begge bidro vesentlig til suksessen. I den foran nevnte artikkel skriver
Henry Røsoch i 1921:
«Begrepet «Trondhjem
som studenterby»
fødtes den dag ut på vårparten
1913
da «Maxis» for første gang gikk over breddene på Cirkus, i Samfundets eget hus, på
Samfundets egen nye scene. Men så er også «Maxis» det flotteste som er prestert av
studenterrevy.
Og den fik en fremførelse som allerede fra første stund gjorde Trondhjem
like «Maxiss-gal som den et år tidligere hadde vært «Enke-gal». - - Med «Maxis»
var studentene rykket ind i byen, hadde vist evnen til å sette preg på den og var blitt
det gode humørs autoriserte våbendragere.»

Orkesteret på_3Dmann fikk en sterk hyldest. En av dem (Kaaran) betjente
ifølge legenden 25 instrumenter, sandpapir da medregnet, og enda var
ikke kanonskuddet oppfunnet! Teateret forfulgte suksessen ved en turne
til Mørebyene.
Det er riktig og nødvendig at vi nå - 50 år efterpå - setter søkelyset
på disse første studenterkulls grunnleggende innsats i teateret og derved
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også i Samfundet, fordi teateret og dets forestillinger
avgjørende rolle for tonen og ånden i selve Samfundet.

alltid har spilt en

Det er også riktig å minnes hva en profesjonell skuespiller, Arne Toresen,
i en artikkel i «Under Dusken» i 1921 har skrevet om disse samfundsteaterets første skuespillere:
«Det (Samfundsteateret) viste sig straks ved starten i besiddelse av 2 - 3 festlige
revy-talenter. Det var Brinchmann, Ola Holst og Wennesland. Ola Holst var utpræget
revykomiker, med en flot, litt sleivet fremtræden og hele sin sjæl fuld av humør. Wennesland var aven anden type. Han var for det første i besiddelse aven slet ikke sedvanlig
scenecharme . .. Det skal talent til at levere en typekarikatur som hans. Høit over de
første revyene stod «Maxis». Der hadde studentene fått med sig Arnfinn Heje, den
flotteste studenterskuespiller jeg har sett, når jeg undtar Asbjørn Lindboe. Hejes
skikkelse i «Maxis»var en virkelig ypperlig scenepræstation. God scenekunst.»

Men i og med denne stormsuksess er vi kommet tett innpå den svakhetsperiode som var tydelig merkbar både i Samfundet selv og i teateret. I 1914
ble overhodet ingen forestilling satt opp. Den valgte teatersjef, Christian
Solberg, tok avskjed midt i semesteret. Samfundet valgte da på nytt en
komite til å lede teateret. Det var Ola Holst, Einar Wennesland, Bakke
(Drammen) og Sverre Owern Hasle som fikk det like ærefulle som byrdefulle verv å bringe teateret på fote igjen. Selvfølgelig var en slik fremgangsmåte uten enhver virkning. Et teater, selv et studenterteater, må ledes av
en eneste person med klar og uinnskrenket myndighet ellers resulterer det
hele i ørkesløse diskusjoner om store og små ting, kanskje helst små. Nedsettelse av komiteen resulterte da også bare i vrøvl og vill forvirring.
Forholdet var, at Samfundet våren 1913 hadde satt opp en premie
på kr. 100,- for den beste studenterkomedie. Det var både til Samfundsteateret i Kristiania og i Trondhjem innlevert en revy, «Det store lodd»,
forfattet av Sigurd Kaaran (Trondhjem)
og Gunnar Knudsen (Kr.a).
En bedømmelseskomite
hadde innstilt på at revyen ikke kunne tildeles
premien, fordi den allerede var antatt til oppførelse i Kristiania. Teaterstyret fikk avgjøre om revyen også skulle settes opp i Trondhjem. Styret
hadde antatt revyen og prøvene var allerede begynt da 4 medlemmer av
Samfundsbestyrelsen
protesterte mot oppførelsen, fordi de fant revyen
blasfemisk, hvilket resulterte i at forfatterne trakk revyen tilbake. Derefter
trakk den valgte teaterledelse seg også tilbake.
Saken kom til behandling i samfundsmøte 21. februat 1914. Ola Holst
angrep Samfundsbestyrelsen for at de blandet seg opp i teaterets anliggender
og henviste til at teaterstyret hadde Samfundets fullmakt til å lede teateret.
Samfundets formann og 4 av styremedlemmene hevdet at det var de som
sto ansvarlig like overfor Samfundet for at «Det store lodd» ikke skulle spilles.
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Sverre Owern Hasle var samtidig medlem av bestyrelsen og teaterstyret,
og han holdt på at revyen skulle spilles. Det oppsto en veldig debatt som
fikk sitt preg ved at bare få av de tilstedeværende hadde lest revyen. Så
ble hele revyen lest høyt av Wennesland og Ola Holst på samfundsmøtet.
De må ha lest den meget svake revy med talent, kanskje de to likefrem spilte
hele revyen, for Samfundet vedtok med 105 mot 93 stemmer å tillate oppførelse. Bestyrelsen fikk altså et regelrett mistillitsvotum og innleverte,
med unntagelse av Hasle, sine avskjedsansøkninger. Hele bruduljen endte
på en måte som var denne forvirrede sak verdig. Revyen ble ikke oppført,
og bestyrelsen ble stående. Senere har ingen tenkt å bestride, at det er
teatersjefen, under bistand aven instruktør, som skal ha ledelsen og ansvaret.
Det hører videre med til historien, at «Det store lodd» omarbeidet og
lokalisert allikevel ble oppført vårsemesteret 1915, under det efter enkeltes
mening karakteristiske navn «Huttetu». Forestillingen ga underskudd,
men et stort marked om høsten rettet opp miseren.
Så var det lenge stille omkring samfundsteateret. I mellomtiden var
det de elskverdige og energiske fruer av Trondhjemssosieteten som overtok
teaterets rolle, og de skaffet Samfundet penger.
Våren 1917 oppførtes «Kvinden har ingen alder», men det kom til
alvorlig økonomisk krise, som ledet til «Studenterukas» tilblivelse, se herom
spesialartikkel side 33.
I 1917 kom «Baccarat» som også var en omarbeidelse, men riktignok
en meget sterk omarbeidelse, aven Kristiania-revy. Det må innrømmes at
omarbeidelsen i noen grad var et hastverksarbeide, men en alvorlig krise sto
for døren og den måtte for enhver pris avverges.
Forestillingen ble en opplagt suksess også økonomisk. Til tross for
at denne «Uke»virkelig bare varte en uke, ga den et overskudd på kr. 12900,-,
og det var mange penger dengang.
Suksessen skyldtes ikke lite at rekrutteringen av nye dyktige skuespillere
var god. Gjennomgangsrollen og hovedrollen, Rocambole, spiltes av førsteklassingen Hans Jacob Nilsen, som senere som skuespiller, sceneinstruktør
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og teatersjef vant seg et navn i norsk teaterhistorie, samtidig som han selv
ble hetende Rocambole for resten av levetiden.
Revyen hadde meget aven ny tone som krigstidsstudentene
erkjente
som sin egen. Det gamle skryt om studenten og byen og de vakre småpiker
fikk en hard tilsetning av kritikk. Karakteristisk var det når studenten til
den smektende «Santa Lucia» synger:
Byens smaa damer vil
jeg si no' vakkert til.
Mitt unge hjerte slaar
når de forbi mig gaar.
De kan vor lengsel gi
skjønhet og harmoni
og deres øine smaa
mange forser sig paa ...

og så i ny melodi med helt annen rytme:
... Men det er no'n ganske smaa detaljer
som jeg ofte syns er mindre bra:
Ganske fri for koketteri,
svære støvler med spiker i,
griner paa nesen naar vi er bli',
roper paa mor naar vi kysser de,
kanskje litt hjulbent, hvad synes Di?
Gaar hele da'n på konditori,
spiser kaker og slikkeri,
sir aldrig nei når vi vil fri - At slikt er leit,
er no som alle veit.

Flere av figurene gjorde seg veldig godt: Spiker'n, Gina Oh! Seljord,
(lektor Sigurd Blehrs herlige parodi på den gamle Gina Oselio, som aldri
ville slutte å synge) og Asbjørn Lindboes Hannevig, ({<Excellencen gikk
og drev på Karl Johan, Excellencen var en liten levemann»). Arne Solem
med sin praktfulle stemme var en strålende Ulljobbare Lundstrøm.
Det var også det nye ved «Baccarati at revyen var satt i scene aven
instruktør, Asbjørn Lindboe, som ifølge Henry Røsoch hadde en «så stor
sakkyndighet på teaterområdet som man i det hele tatt bør ha i et studenterteater». Lindboe innførte orden, streng disiplin og intenst arbeide, m. a. o.
alvor i revyforberedelsene.
Skuespiller Arne Toresen skriver i den før
nevnte artikkel om «Studenterkomedie i Trondhjem» :
«Men saa kom Baccarat. Og dermed rykker Asbjørn Lindboe inn i studenterkomedien i Trondhjem. Han kunde noget man ikke hadde kunnet heroppe før. Han
kunde sette en revy i scene. Hvor «Baccarat»var instruksjonsmessig støpt i hver scene.
Det var en tydelig hensikt i hver detalj i arrangementet. Mange tynde scener og mangen
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begrædelig enkeltpræstation reddet Lindboe i land der. Og hans egen «Spiker'n» var
flot og talentfuldt formet.i
Toresen slutter artikkelen slik:
«l de år jeg har sett studenterrevy spilt i Trondhjem, har jeg i det hele sett meget
som har interessert mig som skuespiller fordi det har vært virkelig god - jeg hadde
nær sagt kunst. Iallefald har det vært gitt meget med talent i her oppe.r

Lindboe skulle komme til å sette opp alle revyer fra «Baccarat» i 1917
til «Merry-go-roundi
i 1927.
«Baccarat: utløste en flerhet av interne forestillinger for Samfundet. I
1918 spiltes gamle studenterkomedier og dessuten «Nero et Pedronibus», en
parodi (i «Eliassen og Tønnesens-stil) på Trøndelag Teaters forestilling
«Qvo vadis». De to opptredende, Øivin Lange og Ole Peder Arvesen, høstet
veldig bifall. I høstsemesteret 1918 satte teatersjef Arne Solem opp «Ahh
(som forfatteren kaller et lite fint fransk stykke). Tidlig på høsten 1919
gikk «Hr. sagfører» over breddene, med «Rocambole: som ny sjef.
Selvfølgelig måtte det bli revy høsten 1919 også, og så kom «Jazz»,
med scener fra «fredskonkurransen» i Versailles, med Wilson som hadde
mistet sine 14 punkter, men tilslutt fant dem igjen' ved studentenes hjelp.
Tilsiget av skuespillere hadde fortsatt. Først og fremst Henrik Lassen
Kiær (Titt), en av de mest fantasirike og talentfulle studenterskuespillere
som samfundsscenen noen gang har hatt, og Aage P. (Elmenhorst), som vel
den gang var en av landets aller fremste visesangere. Anton Brandtzæg
med sin vakre og velskolerte stemme var en god støtte. Hans glansrolle var
gjennom mange år Den grumme Fader i «Mohrens sista suck».
«Tidens ånd» (Hans Jacob Nilsen) talte i et resitativ med orkesterledsagelse et alvorsord til president Wilson og sluttet slik:
«Alt flyter, alt glider, alt raser ud
det gaar med en fart som er tidens Gud.
Hei, vræler du tøs? Er klædningen sjaber,
saa stepper vi løs til en Dance Macabrel
Klem hardere du, ja nu har du gløden.
Full speed nach Berlinl Vi danser med dødenb

Og dermed er den lange rekke av revyer begynt: De kom hvert annet
år likeså sikkert som amen i kjerka. Det var bare en tysk militærbesettelse
og tysk-norsk nasistisk regime som kunne skape en foreløbig 5-årig stans
i rekken.
I årene efter «Jazz»fikk teateret stadig tilgang av nye krefter. Odd Nansen
med sin artistiske fantasi og sitt store talent som viseskriver og visesanger
og med sitt aldri hvilende initiativ, skapte sin egen epoke i Samfundsteateret. Og glemmes må ikke Harald Skagen (<Pætti»), en humørfylt aktør.
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Den nye revy i 1921 «Ra-ta-tahi ble en formidabel suksess. Den begynte
i «Sivas tempel i Benares» hvor 3 fakirer i kjente professorers skikkelse drøftet
saker og ting, og hvor den skjønne Buddheia i Ivar Mauritz-Hansens skikkelse danset mavedans til Buddhas ære, en scene av overveldende virkning.
Hun var så skjønn og forførerisk, Buddheia, at hun stadig vekk fikk visittkort
fra byens mere kjente skjørtejegere med innbydelse til supe.
I «Cafe Pigalle» i Paris samlet det seg et sterkt internasjonalt publikum.
Olafr Hvetebollrvollr Øksekvad (spilt av Rocambole Nilsen) malte nonfigurativt maleri til resitasjon av feberdikte, og apachetøsen J. J. Grimelund
med sin alfons-venn (prof. Bjørn Andersen i USA), danset en nesten uhyggelig god apachedans hvor kniven blinket, mens «Den Gule Fare» kaldt så
til fra sitt ensomme bord i kroken, hvor han nød sin absinth. Fra det av
«herr stadskonduktør Christensen uforandrede kapitæl» slynget Kong
Olav Styggesønn i Odd Nansens skikkelse utover byen sin klage:
Uklok var jeg som agtet
Dyres lokkende løfter,
Han som med falske fakter
bød mig i Nidaros herske.
Hit ble i hast jeg hentet
lagt på larmende lastebil.
Sausede skjæggmunde spyttet,
line mig lagdes om livet,
hårede hænder halte,
hastig jeg heistes mot himlen.
Konungr Haakonr haler
sivgrønne serkr sig senker
mundfagre Wallemr vræler.
Staselig stund for Kongen.
Helvedes høit har jeg hoppet
(se side 70 i Snorre).
Nå er jeg gammel og giktsvak;
knærne knaker i knokene,
værlagets vonde vetter
hårdt har min helse herjet;
regnet mig risler i rumpen.
Kargr er Konungrs kår.

Og så slutter det hele i Fristaten Færder, det forgjettede land i forbudstider,
hvor man blant mange andre treffer teaterets nyervervede talentfulle ingenue
Odd Guttormsen. Teaterets skuespillerstab var bl. a. forsterket med Conrad
Gartner, en dyktig skuespiller og visesanger.
I 1922 spiltes Adam Hiorths velprøvede «På hybelen» godt og humørfylt.
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Høsten 1923 kom «Charivari», preget i meget av Odd
ansens forfatterfantasi. Revyen hadde et forspill, 3 akter og et efterspill, noe som i det trange
Cirkus skapte store vanskeligheter for Regi, * ikke minst fordi instruktøren
hadde funnet på at skiftning en mellom forspillet og 1. akt skulle foregå for
åpen scene og i mørke. 1. akt foregikk i «Elgeseter felleskloster», hvor en
rekke skikkelser fra Norgeshistorien holdt kalas, som brått avbrytes av
«Svartedaudens» plutselige tilsynekomst, og gjennom et resitativ i sterke
farver bebuder han de kommende redsler. Som Georg Brochmann treffende
sier: «en helt moderne sammenstilling mellom forvorpen sorgløshet og
straffende Nemesis». Den vise som slo best an, var «Sportsidioten», (Medaljer
vil jeg ha). Men duetten mellom studenten Per (iført snibel, dusk, sverd
og skjold) og nonnen
orma - skrevet av Odd
ansen og brilliant sunget
av Aage P. og Odd Guttormsen, ble veldig populær. Han begynner:
Lille du, si mig nu
om du tør for Paven,
ta en tur i Guds natur
ut i Klosterhaven.

Og hun svarer tilslutt :
Kyss mig, Per! Enda mer!
Aa, hvor det var deilig,
Og så får jeg enda Her
når det blir beleilig.

De charmerende ord til en innsmigrende melodi gikk som en farsott på
ungdomsballer over hele landet.
Høsten 1924 spilte teateret «Skjønnhetsklatten» og «Glassverandaen»,
en herlig parodi på Gunnar Heibergs «Balkonen»,
Vårsemesteret efter satte teateret opp «Vårpløining», en parodi på
Wedekinds: «Fruhlings Erwachen» som oversatt til norsk hadde fått tittelen
«Vårbrytning». Parodiene på disse stykker, som hadde gått på Trøndelag
Teater, var alle skrevet av Odd ansen og gjorde stor lykke. Høstsemesteret
1924 hadde teateret satt opp en nokså likegyldig tysk studenterkomedie :
«Den reisende student».
«Bing-Bang» som gikk av stabelen i 1925, var sterkt preget av Odd
Nansens artistiske evner og sprudlende fantasi. Vi fulgte student Bing
Bang fra vi under en stor forfilm får se egget med ham inni utruges i Høyskolens aula, gjennom livets mange viderverdigheter, som ingeniør, vaktmester, kelner, til sirkelen endelig sluttes og vi 30 år efter finner ham på
takkammerset med grånet hår og - grånet dusk.
• Institusjonen
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selv denne stavemåte,

men det uttales «Re'sji».

OSLO-TEATRENE

~LANER»

VISER

Høydepunktet nåddes i «gaukekvartetten» med tilhørende dans, som
hver kveld ble belønnet med en jubel som var direkte farlig for de skrøpelige
vegger i Cirkus. Praktfull var også scenen i museet hvor J ens Thiis' to
berømte gotiske hoder plutselig til publikums overraskelse begynte å røre
på seg og vekslet replikker som munnet ut i en duett.
I «Bing-Bang» slo Odd Nansens talent som viseskriver ut i full blomst.
Fra denne revyen har vi en rekke store viser. Det begynner med studentervisen «Tenk om jeg var millionær og bodde i et slott», og fortsettes med
Snemåkerens «Det er koldt her i nord, like ved den kolde pol», «Det er
liddeli' flaut da git å drekke bare vann», og så «Hjemve» (<Æ e fødd i Trondhjæm uti Sanden») som faktisk er annektert av Trondhjemmerne
som en
slags nasjonalsang. La oss også ta med en til av Odd Nansens sjarmerende
duetter mellom studenten og hans pigelill. Denne gang frir han på følgende
måte:
<<A, Tullemor, jeg tror jeg våger
endskjønt min engstelse er stor,
å be din hror å bli min svoger
og din mama min svigermor!»
Og hun svarer:
«Nei, kjære dig, det nytter lite,
jeg er så altfor ung syns mor,
og hun må ikke få å vite
at jeg alt lenge har vært stor»,

Det var ved «Bing-Bang» at revyteatrene i Oslo for alvor ble oppmerksom
på Samfundsteateret.
«Det er liddeli' flaut da git å drekke bare vann» ble
ganske enkelt annektert av Chat Noir, og der gitt til Einar Rose. Det er
likeså sant, som det både er sagt og skrevet, at Age P. sang visen meget
bedre enn Einar Rose, noe som vitner om standarden på samfundsscenen.
I årene efter kunne man ikke helt sjeldent i Oslorevyene smile gjenkjennende
til poenger og sketsjer.
Høstsemesteret 1926 og vårsemesteret 1927 oppførte det interne teater
en rekke stykker, bl. a. «Hønen», en parodi på «Pelikanen», og dessuten de
to gamle travere (Nekkeruret» og «Kvinden har ingen alder».
Og så kom høsten 1927 med «Merry-Go-Round», den siste revy i Cirkus,
og den siste revy Asbjørn Lindboe hadde noe med å gjøre. Rekrutteringen
til teateret hadde vært meget god, og blant de nye må først og fremst nevnes
Frode Rinnan, en brilliant viseskriver som skulle komme til å sette sitt preg
både på Sarnfundet og Samfundsteateret,
samt Hans Storrnoen, ypperlig
både som skuespiller og visesanger, og som jo senere er gått teateret ivoll.
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Ledemotivet var ingeniørenes kår og den stadige utflytting av
USA. Høyskolen ble jo på den tid kalt «Den orske Amerikalinje».
punktet nåddes da en rekke ingeniører, uten å vite om hverandre,
forskjellige jobber møttes i et pakkhus «over therei og det hele
seg i «Amerikakoren :

dem til
Høydei høyst
samler

Her i Yankee-landet
får man orntlig sande:
Her er mangen jobb å få.
Kelner, pølsekjører,
elevatorfører,
kort sagt no på hvert nivå.
Hushovmester hos en stor mormon,
rottetemmer under Brooklyn-bron.
Skopuss - cocktailshaker
og tallerkensleiker, Business - - Det må man forstå.
Det som skiller oss fra slusken
er alene dusken,
blank eller glissen eller grå.
Møt en hånd med «Ringen»
og du vet at ingen
neveslag kan bedre slå.
Overall, jakett og uniform,
Intet gjelds' - - kun dusken er vår norm.
Her i Yankee-landet
får vi orntlig sande:
Vi er folk fra N.T.H.
Tramp - normannastamme.
Tramp - er ferdens ramme.
Tramp er typen av idag.
Tramp - kun ut i verden.
(Tramp dig frem på ferden
under vagabondens Bag.
Rundt Ekvator går vår glade gang.
Tramp - og tramp, det er den samme sang.
Tramp - er vår parole
Tramp i livets skole
ingeniører av idag.

Visen gjorde en veldig virkning.
Den landskjente: «Og kagga lå i kjellern» skriver seg også fra «MerryGo-Round».
Kort tid efter fødte Samfundsteateret
et ektefødt barn: «Ranheimtourneen», direktør og eier Rex P. Hamilton-Jensen, et av verdens selsomste

128

=

RA JHEIMTOUR

1925

1927

EEN

1929

1931

kunstnerensembler.
De «agerende» var foruten Direktøren selv: dramaturg
Petter Blom, Hans von Grossmoen, fhv. bankchef GPR Hilmar Børresen,
skrivelærer Danielsen, digteren Sigbjørn Frugtmarker, Frank Feinmann,
Einar Bryhn og Leopold Claussen, (fremstilt av hhv.: Fredrik Barth, Frode
Rinnan, Hans Stormoen, Arne Brodersen, Clarenee Vedeler, Finn Havrevold, Louis Feinsilber, Einar Bryhn og Arne Dessen), samt Sylfest Grude
«med Specialitet: svensk Militærpyramide
med innbyrdes Tilråb» (Arne
Korsbrekke). Det var en overdådig parodi, like treffsikker når det gjaldt helheten som detaljene, fra direktørens presentasjon av personale og program til
kostymer og prestasjoner. Ensemblet har satt dype spor iverdenslitteraturen
gjennom damaturg Petter Bloms bok: «Et Liv i Kunst og Forsagelse» med
undertittel: «Ranheimtourneens Bog, med samt en Fortale av Direktør og
Eier Rex P. Hamilton-jensen m. m.» Fortalen slutter slik: «- - Og endnu
en gang heiser jeg mit Hag og tømmer det tilbunds for kunsten». Boken
er utgitt ved «Candidat Ottesen, Efterkommer af hin stærke Ottesen der
i sin Tid studerede Theologie i København». Den som måtte være i besiddelse av dette litterære unikum, bør oppbevare det i bankhvelv.
Turneen ga en lang rekke offentlige forestillinger (se kapitlet om Studentersangforeningen, s. 187). Det hendte, at det velvillig innstilte publikum
ikke var klar over at det var en parodi.
Fredrik Barth skulle komme til å sette sitt preg på Samfundet og teateret
og skape sin egen epoke. Ikke som skuespiller, for det lå ikke for ham å
levendegjøre typer som andres fantasi hadde skapt. Han er med rette karakterisert som Samfundsteaterets
«Peter van Heeren, der sier og gjør hva han
vil», slagferdig, malisiøst respektløs, med fin ironi og en sleivet eleganse,
ofte vittig, ikke sjelden åndfull. Han spilte en ikke liten rolle i den krets
han tilhørte.
Den 16. mars 1929 satte Louis Feinsilber opp Helge Krogs «Blåpapiret»,
hvor en kvinnelig rolle for første gang ble utført aven virkelig kvinne,
fru Randi Ramstad. Forestillingen var god og gjorde lykke. Den ble også
spilt offentlig i Teaterbygningen. Dette ble innledningen til en triumfmarsj
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som skulle føye nye seire til de norske kvinners mange tidligere, men herom
senere.
Samfundets nye hus ble innviet 1. oktober 1929. Under den berømte
marsj over Elgeseter bro til det nye hus ble en del planker fra den gamle
scene båret i spissen for å spikres inn i den nye scenen. Det var Trondhjem
bys ordfører, konsul Andreas Moe, som fikk ideen og foreslo Samfundet
å gjennomføre den. Plankene skulle symbolisere at ånden fra Cirkus, som
nissen, skulle følge med på lasset.
Både Samfundet og teateret skulle nå virke under helt andre forhold
enn tidligere. Cirkus var jo et selsomt hus. Det var snaue to meter fra
bakteppe og sidekulisser til fast vegg, og der skulle alle stykkets rekvisita
stables, bortsett fra det som fikk plass i kullbingen. Belysningen var enklest
mulig med prosceniumlys og sufittelys. Og av skuespillergarderober fantes
bare de trange og rare rom bak scenen. Enhver sceneskifting bød på store
problemer, og den «uorden» som Georg Brochmann helt urettferdig klaget
over i sin Samfundshistorie, var nok absolutt uunngåelig. Sannheten er,
at hva Regi i den tid klarte, kan bare karakteriseres som helt utrolig.
Nu skulle teateret flytte over i det nye Huset med rundhorisont, med
rommelig plass på sidene og en dyp bakscene, med høyt snoreloft, lysbro
med lyskastere over scenen, og lysmester med helt stillverk under scenen.
Lysanlegget var konstruert av to studenter, tidligere teatersjef Fredrik
Møller og daværende regisjef Audun Henden, og i sin helhet utført av
studenter. Nå har scenen fått helt nytt lysanlegg, og det «gamle» ble solgt
til Trøndelag Teater i 1955 for kr. 7.500,-.
Den første revy i det nye hus kom allerede høsten 1929, umiddelbart
efter innvielsen, med «Cassa-Rossa». Den ble en påtagelig skuffelse. Samfundsteateret savnet instruksjon og fast ledelse, og det store nye tekniske
apparatet med alle dets finesser var ikke utnyttet. Teatersjef var Fredrik
Barth, og han var improvisasjonens mester, men ikke det planmessige
arbeides mann. Tross de mange helt glimrende enkeltheter rydde hele
revyen fra hverandre.
Men fra denne revy har vi en rekke av de virkelig «store» viser: «Nu
klinger igjennem den Gamle Stad», «Alle søte Trondhjemspiker», «Alexander
og Margido» og «Min far var en venn av den russiske Tsar», men selv dette
kunne ikke redde «Cassa-Rossa», som ga underskudd.
I «Mammon-ra» (1931) fikk teateret en veldig oppreisning. Teateret
hadde fått et tilsig av forfattere som Odd Brochmann, Bernt Heiberg og
Tønnes Søyland, en visesanger og viseskriver som Otto Nielsen og en
skuespiller som Stig Egede- issen. Begge disse siste ble også senere profesjonister.
Revyen hadde en rød tråd (- Diogenes - som vandret gjennom tidene
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for å finne «mennesket» og som han først fant på Munkholmen blant
studentene), uten at farven var særlig sterk og tråden av generende tykkelse.
Det var glimrende enkeltscener av stor virkning og brilliante viser som
«Under Bondens Agen}, «Vi har vår egen lille verden», «Funkis på landet»
og sist men ikke minst «80 årenes sportsvise» til krokkettspillets pris.
Det tekniske apparat ble glimrende utnyttet i scener som «Leif Erikson
oppdager Amerika», «Havbunnen», «Trondhjems brann 1681» og «Trondheims flyplass, Lillejulaften 1981».
Det artistisk sett beste og samtidig det morsomste var sketsjen «Lykkens
prøve», som var instruert av Louis Feinsilber. De øvrige deler av revyen
var delt mellom flere. Louis Feinsilber er ikke bare en dyktig skuespiller, han
er tvers igjennom teatermann med et inngående kjennskap til teaterets virkemidler, parret med en fin og sikker smak. Det hadde sikkert vært til fordel
for forestillingen om han -hadde fått ledelsen av hele revyen. Som det nå
var, tumlet publikum fra den ene imponerende og vittige scene til den annen
uten riktig å få noen helhet ut av det. Det er også betegnende hva Theo
Findahl skriver i Under Dusken:
«Instruksjonen burde ha forkortet opptrinnet på Havbunnen til det halve efter
den gyldne regel, at det er bedre å la publikum ønske mer en det får, enn å la det få
mer enn det ønsker».

Til «Mammon-ra» ble revyteppet med bilde av Trondheim laget. Om
det står det i programmet: «Teppet er tegnet aven arkitektstudent og sydd
av arkitektdamer. Det er derfor husene er så rare.»
Revyen gjorde voldsom lykke og ledet til at teateret foretok turne til
Oslo hvor «Mammon-ra»
ble spilt på Chat Noir-teateret. Dette var den
første Oslo-turne. Alle senere revyer er vist frem i Oslo. «Mammon-rar
gjorde lykke trass i at Chat Noirs scene ikke tilnærmelsesvis hadde det
tekniske utstyr som revyen krevet og som delvis var forutsetning for suksessen
i Trondheim.
Kronprins Olav og kronprinsesse Martha overvar premieren i Oslo,
og Samfundsteateret har hatt æren og gleden av Kongefamiliens nærvær
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ved alle Oslo-premierer, såsant ikke andre arrangements stillet seg helt
hindrende for det.
Som alltid efter en offentlig suksess, øket «det interne teaters» virksomhet.
En parodi: «Faust dritter Teil» og dramaet «Fedrelandet i fare» ble oppført i
1932. Begge var forfattet av Otto Ottesen. Dessuten ble «Marit Blåbærlien»,
(en parodi på Synnøve Solbakken) og Bernard Shaws: «Den forheksede
sifong» oppført, og dermed braste teateret for fulle seil mot revyen 1933,
« æmesis», - en ny knallsuksess.
Her følger vi student Hansemann fra foreldrene «planlegger» ham til
vi treffer ham som diktator på
orges tekniske høyskole, hvor han bl. a.
tvinger alle sine kamerater til å gifte seg i Domkirken sammen med ham,
ikke mindre enn 120 i det hele.
Odd Brochmann hadde satt forestillingen i scene med fast hånd og viste
stor kyndighet. Helge Holst skriver i «Under Dusken» om revyen:
«- - den trådte frem fullt ferdig på premieren. Den var gjennomarbeidet, den
var fasttømret og det var stigning i den. Tross de mange forfattere har der vært enhet
i ledelsen. En fast hånd har skåret revyen til. Disse store dyder har sine store svakheter:
Det er ingen overflod i «Nærnesis». Det er ikke nok igjen, når de døde partier skal
skjæres bort. For også i «Næmesis»er der døde punkter».
Og anmelderen hevder at kresenheten var drevet noe for langt. Et studenterteater
må ikke gå av veien for klovneløyer og han legger til: «Dessuten mangler den sentrale
vise. Den sangen og den melodien som hele byen skal nynne og som skal bevare revyens
ry i noen decennier»,

Den almindelige mening var nok, at tross revyen var morsom og utvilsomt «gjorde seg}),var den for lite frisk og løssluppen. Den var hamret inn
i en form, som syntes å gi den enkelte skuespiller liten frihet til å øse av
eget humør og egne kilder. Revyen hadde en klar antifascistisk tendens,
som stort sett ble godtatt.
Men en vise gjorde stor lykke, «Kjekke gutters vise», en virkelig henrivende parodi på idrettsungdommens
sjargong og selvbeundring :
Hu og hei!
Vi er kjekke du og jeg.
Kjekke gutter,
drabelige gitt.
Kjekke gutter.
Vi er en sober bande.
Tåle frost,
tåle haggelskur og blåst,
tåle tåke.
Aldri guffen, gitt,
aldri låke.
Vi er en sober bande.

132

PROFESJONELT

GODT?

Det interne teater oppførte senere «Ah!»og i mars 1935 spiltes Finn Bøe's
«Du har lovet meg en kone» med begge de to kvinnelige roller spilt av kvinner.
Forestillingene, som gjorde stor lykke, var iscenesatt av Louis Feinsilber.
I 1935 kom «Dek-e-du», Revyen har en fortreffelig åpningsscene hvor
Robinson Crusoe og Fredag som leker kapitalistisk utbyttersamfund på
en øde øy inntil erotikken kommer og ødelegger hele stasen. Også senere
kom det et par utmerkede ting, f. eks. «Arbeidsgivernes dans». Men det
står ikke til å nekte at revyen var for løs og lang, iscenesettelsen svak og
spillet tildels svakt. Det hele virket som et tydelig tilbakeslag. Men flere
av dens skuespillere skulle senere vise seg meget habile når de kom under
ordentlig instruksjon. Som Helge Holst skrev:
«Det må være mere teater i revyen. Friske, fordomsfrie, respektløse replikker må
smelle mot hverandre. Ungdommen har den gode leilighet å vise sitt syn på aktuelle
begivenheter på en spirituell og morsom måte.»

I 1937 fikk teateret en stormende suksess med (Nær-i-tass». Det er
med denne revy at Louis Feinsilber overtok iscenesettelsen, (Nær-i-tass»,
«Tempora» og «Go-a-head») og det må innrømmes at han skapte sin egen
epoke i teateret. Henry Røsoch skriver i «Aftenposten» i 1939, efter først
å ha nevnt Lindboes krav om at alt skulle gjøres så ordentlig som mulig
rent teaterteknisk :
«Og hans efterfølger, Louis Feinsilber, har formådd å holde denne kvalitetslinjeri
på helt beundringsverdig måte».

Revyen var både fra forfatternes og sceneledelsens side så fast og sikkert
tømret at den formelig hadde profesjonismens preg. Det var en velgjørende
sikkerhet over hele forestillingen. Men som Asbjørn Lindboe skrev i Under
Dusken:
«Man får intet uten å betale. En savnet dennegang ikke sjelden det friske og helt
umiddelbare som gir studenterkomedien sin særegne charme. - - Revyen var helt
fri for mislykkede scener og prestasjoner, men manglet på den annen side den absolutte
fulltreffer, det pyramidalske point som tvinger alle til overgivelse». Om studenterparaden
sier han videre: «Det ble sunget og marsjert - akkurat som i åpningen - efter et
minutiøst utarbeidet og innviklet ekserserreglement: Åpner geleddene, toere rykk
ut marsj! J eg nekter ikke for at jeg savnet den frie holdning og den sleivete sikkerhet,
smilet.»

Den antifascistiske tendens var denne gang ytterligere understreket.
Hva revyen ville fortelle, ble derfor tydelig nok i scenen med «The missing
link» som både var båret oppe av fin artistisk smak og dyp ironi. Mens nordlyset flammet over ham, følte vi med stigende uro at forskjellen mellom
ham og nutidsmennesket kanskje ikke var så stor som vi hadde innbilt oss.
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Vi fikk samarbeidet mellom Olympen og Valhall, vi fikk Rottefengeren
fra Hameln (folkeforføreren), vi fikk innvielsen av Trondheims faste bombesikre rom i den «underjordiske med den profetiske vise:
Nå er kuler blitt for små.
Vi har bedre motto nå:
Det skal bomber til en trønder av idag.

En morsom scene, og uhyggelig profetisk. Scene etter scene, poeng
etter poeng, pekte med uhyggelig sikkerhet mot den internasjonale situasjon.
Man merket den sikre og påpasselige instruksjon.
Noen vise som skulle leve ga revyen ikke. Men så fikk vi til gjengjeld
gjennom virkelig praktfulle stemmer den herligste operaparodi i den fineste
og fornemste studenterkomediestil, «Barberen fra Ila». Asbjørn Lindboe
skriver om denne scene:
«Han klipper! Han barberer! Men først og fremst, han snakker! Herlig! Herlig!
Her var parodien ført helt frem til streken. Men aldri over den. Det er en nydelse
å være vidne til slik treffsikker og flott replikk-kunst. - - Og så gled det fantastiske
ordskvalder gjennom sikker instruksjon over i en lekker operaparodi. Det var igjen
et av de øyeblikk hvor hjertet, i stolthet over hva dette teater virkelig makter, truer med
å sprenge skjortebrystet».

Regi hadde i denne revy prestert det rent utrolige. Broer gikk opp og
ned, båter kom og gikk, jernbanetog rullet og Samfundet satt som snille
barn på julekvelden, henrykte over et underlig mekanisk leketøy. De mange
scener var ofte i belysninger, farver, linjer og flater, rene små kunstverker.
Det er intet profesjonelt revyteater i orge som kunne gjøre en slik oppsetning efter.
Før premieren på «Vær-i-tassi begynte det tidlig å gå rykter om at de
kvinnelige studenter nå for alvor skulle gjøre sitt inntog på Samfundets
skrå bredder. Det fantes vel dem av «gammelkara» som betenkt rystet på
hodet til en så revolusjonær ide, som etter deres mening ville berøve samfundsteateret noen av de morsomste poenger. Saken ble reist av Louis
Feinsilber som stolt gikk inn for denne siden av kvinneemansipasjonen og
førte sitt standpunkt til fullkommen seier. Han skriver selv om dette:
,.

«Ansvaret og skylden - hvis man vil bruke dette uttrykket - er ene og alene min.
påviste for mine medarbeidere at de kvinnelige studenter på Høyskolen hadde
økt i antall år for år, og at det var min overbevisning, at slik som sarnfunnsforholdene
hadde utviklet seg - ikke bare våre små studentersamfundsforhold
men de store
samfunnsforholdene rundt oss - måtte det være en selvsagt ting, at den kvinnelige
student burde få innta sin plass i sarnfundsteateret, ikke bare som garderobernedhjelper,
kostymetegner, sypike, smørbrødsmørerske, eller hva det kunne være, men som 'skue-

J eg

spiller.
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Når en mannlig student spiller en ingenue-rolle kan det - og det hadde man sett
markant eksempel på - bli utført så overbevisende (men overbevisende i skjev forstand)
at fremstillingen kan bringe tanken hen på transvestistisk teater, pervertert teater.
Og dessuten var det et faktum at en lang rekke forskjelligartede amatørteatre, ofte av
god kvalitet, betjente seg av det samme komiske virkemiddel, som tidligere var studenterkomediens prerogativ.
Jeg kjente meg overbevist om, at der det var på sin saklige plass med ingenuen,
burde denne rollen bli besatt med en kvinnelig student. Men aldri har det vært min
mening at de kvinnelige studenter a tout prix skulle overta alle feminine roller. Det
er - eller burde være - parodiske roller, hvor mannens fremstilling av kvinner fremdeles vil være på sin plass.»

Det står ikke til å nekte at den kvinnelige students inntreden på samfundsscenen var imøtesett med stor spenning av Samfundet. Lindboe skriver
i UD i sin behandling av «Vær-i-tass» følgende om denne revolusjon, en
oppfatning som sikkert deltes av det store flertall:
«Det må vel sies noen ord om kvinnene. Noen revolusjonerende innflytelse på
studenterkomedien
har de ikke hatt. De fylte hederlig den beskjedne plass som var
levnet dem. Alt som er godt og som hører med til studentenes krets skal ha sin selvfølgelige plass på samfundsscenen og har krav på å bedømmes fair etter sin innsats.
Og jeg hadde undt de kvinnelige studenter, at deres inntreden i revyen var gjort på en
måte som de kunne utnytte og seire på. Nu ble de jo ikke engang tatt med i slutningsscenen, man kunne bare bruke dem ved telefonen og bridgebordet. Derfor er det ennu
et åpent spørsmål hvilken oppgave de skal løse i studenterkomedien.
De kvinnelige
studenter - - skulle vært ikke bare deltagere, men midtpunktet i den studenterparade som sluttet det hele. Det hadde vært en fanfareh

N å skal det i rettferdighetens navn poengteres at de kvinnelige studenter
senere fikk sine sjangser og brukte dem overbevisende, men herom senere.
Efter denne formidable suksess kom en nesten fullendt oppførelse av
«Mohrens sista suck» i 1938. Her var sanglig kvalitet av første klasse. Av
iscenesetteren, igjen Louis Feinsilber, var forestillingen lagt på et så strengt
operamessig plan at det gjennom små, men henrivende detaljer, uten å
ty til overdrivelser og grove virkemidler, var blitt mulig å løfte forestillingen
fra det seriøse plan til fin parodi. Her virket alt, fra dekorasjonsmaler og
sceneleder til sangere og orkester, smidig sammen til et ytterst lykkelig
resultat.
I 1939 kom «Tempora», også en god revy, med vilje og hensikt. Her
var igjen siktepunktet tydelig - det var de uhyggelige fremtidsperspektiver
som den internasjonale situasjon rullet opp for oss. Igjen vendte studentene
seg i indignasjon mot opprustning, raseforfølgelse og mot folkeforføreisen.
Revyen hadde en scene som foregikk år 10039 f. Kr. med vakkert scenebilde
og med en diskusjon mellom Hitler og Stalin i stenalderen, som sluttet i en
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uhyggelig krigsdans. Det lå et helt program i Ludvig Holbergs ord, når
han efter sin vandring gjennom tid og sted velger å gå tilbake til sin sokkel
på Karl Johan med ordene:
Inntil verden atter er blitt sunn og ren
kan det være godt å ha et hjerte gjort av sten.

Også i slutningsvisens refreng lå det et program:
Tempora:
Fra tid til tid, fra dag til dag
skal åndens våpen løftes som vårt skjold
mot misbruk og vold.
Vi har tro
på at vår ungdoms sunne blod
skal gi en bedre tid å overta
i Tempora.

Feinsilber hadde satt revyen treffsikkert iscene, og de kvinnelige studenter fikk gjennom Mette Kindt og Pusa Lefring en strålende rehabilitering. De behersket parodiens vanskelige kunst. Også de mannlige, Edvard
Welle-Strand, Finn Andvig og Kalle Kolstad må nevnes.
Revyen, som var virkelig god, fikk ikke noen ubetinget god presse,
tross de fortreffelige enkeltheter. Det er ikke betydningsløst å merke seg
at en student i «Under Dusken» fant den for belemret av «teoretiske vittigheten> og efterlyste gjøglet og den befriende latter. «Er vi begynt å ta oss
så alvorlig at vi ikke kan tillate oss en god latter ?»spør han.
Med «Tempora» gikk 1939 ut, og våren 1940 kom med tysk overfall
og okkupasjon, med et begynnende og stadig økende norsk-tysk nazistisk
press på alt som ikke var villig til å tre i «nyordningensr tjeneste. Og til
det hørte studentene og Studentersamfundet. Teateret arbeidet under
vanskelige forhold, også av den grunn at «gammelkara» trakk seg tilbake
- de hadde annet å gjøre og overlot arbeidet til nye og relativt uøvede
krefter. Det ble i vårsemesteret 1940 med vekslende hell oppført noen
sketsjer. Høstsemesteret åpnet med en vellykket «immatrikuleringssketsj»
og 1. oktober 1940 gikk den gamle traver «Ahh av stabelen og viste seg
å slå an også hos de unge studenter. Slik er det med det som er virkelig
godt. Det ryster på egen hånd alderens støv av seg. (<Ah!»ers krevet i 1875.)
Da man var klar over at sensur på all sarnfundsvirksomhet snart ville
bli dekretert, laget teateret 26. oktober 1940 en lynkabaret, hvor en rekke
av de vittigheter som senere gikk som en farsott over landet, så dagens lys.
Suksessen var overveldende.
I løpet av høsten 1940 hadde teateret begynt å prøve på fragmenter av
Ibsens «Keiser og Galilæer». Teateret gikk ut fra at Ibsen ikke skulle sen136
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sureres, men tyskerne forlangte full sensur, og til Teaterets store fornøyelse
måtte tyskerne pløye gjennom hele verket (som er over 500 drøye sider)
fordi de forsiktigvis ikke var meddelt at bare fragmenter skulle oppføres.
Oppførelsen fant sted og gikk bra.
I november 1940 kom bestemmelsen om sensur av Samfundsteateret,
«Under Dusken» og Samfundets foredrag. Allikevel ble Hans Anton Bakke
valgt til teatersjef for 1941, og selv Uke-sjef ble kåret: Kåre Meisingseth.
I september 1941 ble Samfundet stengt og tyskerne overtok huset.
Men Regi fikk i tide fjernet teaterets kostelige rekvisita, bl. a. «Revyteppet».
Regi utførte et intenst og fortjenstfullt arbeide for å redde det som reddes
kunne. Tingene ble spredt rundt omkring på hyblene og efter hvert som
disse ble ledige, ble sakene av teatersjefen bragt til Høyskolens bibliotek.
I hvilke reoler de ble anbragt, er ikke opplyst. Og så ble det stilt på stillaset,
for å bruke et kjent og hyppig brukt ordtak fra Cirkus.
Men i 1945 spratt Samfundet og Teateret opp som troll av eske.
Samfundet fikk sitt glansfulle vårsernester under Harald R. Rønnebergs
ledelse, - utrolig men sant. Men det er jo en annen historie. Og Teateret
besluttet å spille revy allerede i høstsemesteret 1945.
Hans Anton Bakke erklærte at han anså seg lovlig valgt i desember
1940 som teatersjef for 1945, siden han ikke hadde hatt noen chanse til
å agere før. Da det ble opplyst at Kåre Meisingset, som samtidig var blitt
valgt som Ukesjef for 1941, neppe kunne fungere nå eftersom han fremdeles
befant seg i de norske styrker i England, ble Finn Meland av «Fredsfeststyret» innsatt som sjef for UKA-4s, uten at han var spurt.
Instruktør for den kommende revy hadde man også klar: På gjennomreise i Oslo efter sine 4 år i Sachsenhausen hadde Finn Meland (på Studenterhjemmets hotell, - hvor ellers? -) tilfeldigvis møtt sin gamle venn og
medarbeider Louis Feinsilber som kom direkte fra 3 år på Grini. Lenge
varte det ikke før talen falt på Samfundet: Tro om det skulle ha bruk for
en ukesjef og en instruktør? - så skulle man lage Fredsrevyen ? Samfundet
hadde bruk for dem.
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I juli trådte et forfatterkollegium sammen, bestående av Ole Peder
Arvesen, R. Tambs Lyche, Louis Feinsilber, Per Usterud Aasgaard og
Hans Anton Bakke.
Det finnes alltid store mengder av kloke mennesker, så også på dette
tidspunkt. Og de beviste helt klart at ideen med Uke 1945 var en absurd
tanke og helt ugjennomførlig. Det skulle ikke gjøre situasjonen lettere
at Teateret på Fødselsdagsmøtet oppførte en tysk farse: «En hund på
hjernen», som ble karakterisert som gørr kjedelig. Situasjonen må betegnes
som besynderlig lik den før «Baccaran gikk av stabelen 38 år tidligere, og
revyen ble som da en formidabel suksess.
Alle de i Trondheim boende ingeniører og arkitekter stilte seg til disposisjon for Uka. Premieren fant sted 10. november 1945. Og da fallskjermstudentene i åpningsscenen løsnet beltet på reglementsmessig måte (instruert
av engelske militære) og ut mot en overbefolket Samfundssal slynget sitt:
Go-a-head! Go-a-head!
Det er valgsproget i vår revy
Spar deg aldri, ta et tak så det svir,
for et krafttak må til
skal vi oppnå det vi vil.
Go-a-head! Ja! Go-a-head!

da slo takknemlighet opp mot disse teatergutta som når Samfundet i en
vanskelig situasjon kaller på dem, gjør det umulige mulig. Det var gjenreisning!
Revyen ble jevnt og godt spilt, og en rekke scenebilder var helt brilliante
og vakte stormende bifall. Forfatterne hadde kritisk og nøkternt puffet
seiersbegeistringen i bakgrunnen med få og spredte konsesjoner til den
overstrømmende patriotisme. De nære problemer som Sentraliseringen,
Seddelinnløsningen m. v. fikk størst plass. Men så fikk man til gjengjeld «Riksforsamlingen på Eidsvoll» med Christian Magnus Falsens
tale ved kongevalget som scenebilde, flankert på hver side aven soldat i
battledress. Så frapperende godt og samtidig så betagende, at Samfundet
reiste seg med blanke øyne og likesom ikke med en gang kunne få seg til
å la bifallet brake løs. Også «Egypten» og «Bybrua» var glimrende scener,
og de kvinnelige studenter feiret nye triumfer.
At revyer har sin egen betydningsfulle oppgave, viste en fint ironisk,
men samtidig grotesk scene: En engelsk soldat har et henrivende møte
med en trønderpike som overveldes av gaver, alt slikt som hun har måttet
savne: sigaretter, sjokolade, silkeundertøy og parfyme. Han taler det sobreste
engelsk, hun et herlig trønderengelsk. Men da hun får ikke ett par, men to
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par silkestrømper, da slår hun armene om halsen på ham og utbryter
stormende takknemlig: «Lieblingl» Spør om publikum «tok»denne belysning
av et delikat emne.
r året 1946 var Teateret preget av teatersjefen som hadde vært en meget
produktiv forfatter i «Go-a-head». Hele året var Teateret i ilden med sketsjer
og B-numre, båret aven fin samfundssatire. r desember spiltes Avery
Hopwoods lystspill «Strømpebåndet». Det ble gitt 3 offentlige forestillinger
til inntekt for moderniseringen av salongen i Trøndelag Teater, og kroner
4.000 kunne overleveres.
Våren 1947 gikk «Mohrens sista suck» over breddene, og likeså et
utdrag av Shakespeares {<Asyou like it». Begge forestillinger var gode.
Teateret fikk dette året en rekruttereng av fremragende skuespillere:
Per Sjølie, Bente Moe og Kjell Lund var de fremste.
Revyen «Fandango» høsten 1947 møtte kritikk, særlig i Under Dusken.
Kritikken var neppe berettiget og det må innrømmes at teateret fikk ikke
liten oppreisning ved Oslopressens kritikk. Flere av visene var meget gode.
«Brannmannssprøyt» har fått et langt liv: «Itj'no e som tradiasjon i Trondhjem, d'e fortidsminnesmerke alt di sjer». Revyen hadde en original og
morsom Trondhjemssang til regnværets pris:
Det vann vi pusser tenner i
og blander i sement,
og vasker våre hender i,
det er fra himlen sendt.
Som damp går det til værs igjen
og blir til regnværssky,
så drypper det på deg min venn
og på din paraply.
Og skyene i øst og vest
de strømmer imot nord,
de liker seg nok aller best
der hvor studenter bor.
Ref.: De vil alltid innom Trondhjem
for det er en hygg'li by ...

r stadig større utstrekning var revyene blitt moderne i den forstand atrevy-teppet gikk opp foran og falt ned bak korte sketsjer og viser som ikke
hadde det fjerneste med hverandre å gjøre. Den berømte røde tråd hadde
tidligere vært tynn nok, men den ga da uttrykk for et samlet syn som i noen
grad bandt forfatterne. Nå ble tråden mere og mere usynlig, tilslutt forsvant
den helt. For revyforfatterne ligger det en fare i samfundsscenens fremragende tekniske apparat hvor nær sagt alt kan gjøres og sceneskiftninger
når som helst kan gjennomføres. Tross de gode enkeltprestasjoner og enkelte
scener synes det som om publikum ikke får noe helhetsbilde av intensjonene.
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I 1948 åpnet teateret med en herlig parodi på radioteateret hvor særlig
Kringkastingens tekniske regi fikk gjennomgå. Da møtte man også for første
gang talekoret «Kommer ikke Olav Trygvason», en raffinert god parodi av
veldig virkning.
I høstsemesteret fikk man en vellykket «Høstkabaret» som gas offentlig
under stor jubel og som ga penger i Samfundskassen, som selvfølgelig igjen
var slunken.
Høsten 1949 kom revyen «Domino» som helt var viet gjøglergleden,
sangergleden og skjønnhetsgleden. Der var vakre scener som samtidig
var morsomme, farver, musikk, en klar reaksjon mot den overveldende
begeistring for teknikkens vidunder som preget tiden, en reaksjon som skulle
bli markant også i de efterfølgende revyer. Om det er forbausende eller
naturlig at det er studenter ved de tekniske studier som reagerer slik, får
stå hen. At studentene reagerte slik er under enhver omstendighet vel verd
å legge merke til.
Av de mange fortrinlige scener må nevnes «Gledens tivoli», hvor humøret
boltret seg i frodige, fantasifulle parodier, scenen på Grønland med landets
betagende nasjonalsang (melodi av Skrugard Fjordråk og tekst av Polarstjerne Isbjørnsen), men først og fremst Per Hjort Albertsens komposisjon
«Duett på Bakklandet», eller skal vi si de trette studenters hymne til sengen
efter en anstrengende kveld, med duett, arier og kor. Denne scene var
musikalsk vakker og fremførelsen både sanglig og skuespillermessig helt
fremragende.
Revyen hadde den selsomste drikkevise som vel er sunget fra de tradisjonsrike planker. Første vers lyder slik:
Oppe i et juletre
satt en elg ifred
tygget talglys til den ble
veldig lei av det.
Hvordan skal den komme ned
skjønner ikke je'.
Ikke bry deg, men gi tål,
Talge!ysets skål!

Det er virkelig en henrivende vise å synge til en Linjeaquavit. Bare forsøk!
I 1950 viste Teateret en utstrakt virksomhet. O'Neills «Hval», «Mohrens
sista suck», «Tolvskillingsoperaen» (Nedskrevet til 2-øresopera), Tsjekows
«Frieri» og dessuten en høstkabaret med offentlige forestillinger.
At denne imponerende virksomhet skulle resultere i en tro på at sarnfundsteateret var inne i en krise, kan synes litt underlig, men både Bente
Moe og Kjell Lund skrev bistert i «Under Dusken» og foreslog bent frem
at Uka 1951 skulle avlyses.
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Til teatersjef ble på første møte i 1951 valgt Tor Jemtland, og den
allvitende presse - denne gang representert ved Under Dusken - spør
i fullt alvor, hvilke kvalifikasjoner denne mann egentlig hadde for en slik
stilling? Det viste seg imidlertid at en av de aller beste studenterskuespillere
samfundsscenen overhodet har hatt, hadde stillet seg til valg, en kar med
talent og fantasi og som øyensynlig hadde teater i blodet. Om høsten kom
«Akk-a-mei» som ble en ypperlig forestilling med en rød tråd av middels
tykkelse. Dreiescenen, som teateret hadde fått i 1947, men ikke tidligere
særlig brukt, ga nye tekniske finesser og spillet lå på et høyt plan. Av ting
som lenge vil bli husket, er «Hybelvisen» og «Byggstudent Havres vise»,
som er så god at den bør siteres i sin helhet:
Jeg har artium,
jeg har briller på.
Jeg studerer nu på NTH.
Jeg har gitt meg vitenskap i vold.
Gud velsigne deg min stakkars knoll.
Jeg har lue.
Den har silkedusk,
og den fikk jeg for min gode husk.
På min skulder er dens hvilested,
men det hender at den faller ned.
Jeg har akademisk
borgerbrev.
Det har kostet meg en masse strev.
Min poengsum den er syttifem.
Mor og far er meget stolt av dem.
Jeg har artium,
jeg har briller på.
Jeg studerer nu på NTH.
Hvis jeg husker like godt som før,
ender jeg en dag som ingeniør.

Begge viser vakte en enestående jubel, sunget som de ble av Tor Jemtland
og Per Sjølie, to av landets beste visesangere.
I 1952 kom først «Pipin den lille» og deretter en 3-møters suksess på
en kriminalføljetong, en parodi på Kringkastingens «Paul Temple», tildels
adskillig bedre enn originalen.
Våren 1953 ble åpnet med Jean Giraudoux' «Apollo fra Bellac», som
ble en strålende forestilling. Forestillingen ble på en annen måte en merkedag. Ved Siri Nansen betrådte annen generasjon Nansen de gamle scene141
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planker. Hun ga store løfter som i årene efterpå skulle oppfylles til overmål. Arne Aas fikk også sin debut i samme stykke, og han ble fort en av
de store, for så senere å bli en av samfundsteaterets mange rekrutter til
norsk skuespillerstand.
Høsten 1953 kom «Gustibus», med en rekke gode og morsomme scener,
først og fremst «Kaldflir», en cowboyscene sunget av ekteparet Siri og
Tor Jemtland med et alt erobrende humør og dertil en morsom dans
fremført i et faretruende tempo, et av de flotteste numre som er fremført
på samfundsscenen. Visen var en parodi på Rosendal kinos stadige WildWest-filmer.
Vårsemesteret 1954 bragte «Det arabiske salt» av Ludvig Holberg.
Forestillingen ble en så solid suksess at teateret reiste på gjestespill til
Goteborg og oppførte stykket under Nordisk Studenterteaterunions
Kongress. Goteborgpressen var full av lovord, og således var Teaterets
første utenlandske turne vellykket gjennomført.
1. september ga Teateret en ubetalelig parodi på Immatrikuleringshøytideligheten ved NTH, og ved det store Ridderskabsmøte gikk «Mohrens
sista suck» over breddene, med den 56-årige fårridder og professor Anton
Brandtzæg i sin gamle glansrolle som Den Grumme Fader.
Til inntekt for nytt lysanlegg til scenen ga teateret samme år en Høstkabaret som innbragte kr. 10 000,-.
Vårsemesteret 1955 ble åpnet med en sketsj om «Vinlands oppdagelse»
(fremført på et vin-møte Samfundet arrangerte). Suksessen var stor og
efterfulgtes av Noel Cowards «Verdens søteste menneske».
Høstsemesteret 1955 bragte (Nau-de-ville», en komedie om småbyen
kan man kalle den, den mest helstøpte av efterkrigstidens revyer. Det
«gamle» personale hadde fått en kjærkommen forsterkning i Jan Sissener,
og dessuten var Siri og Tor Jemtland, Arne Aas, Per Sjølie og Gaute Baalsrud
i ilden.
Revyen var flott satt opp, dreiescenen var i stadig bruk og nye raffinements
ble øst over publikum fra det tekniske apparat. Av de mange morsomme
viser må først og fremst nevnes «Veteranene», herlig skrevet og herlig
fremført:
Det var i 1905,
Det var i 1905,
vi drog med fynd og klem,
ja, vi drog med fynd og klem.
Det var i 1905
Vi drog med fynd og klem.
Og spør du når vi drog ut, så var det i 1905,
og spør du hvad vi drog med, så var det fynd og klem.
Og da det vel var slutt,
så ble det fredssalutt,
og vi drog hjem igjen.
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Det følgende år ga teateret to «Storei forestillinger: «Don Perlimplins
elskov» av Federigo Garcia Lorca og «Glasskulen» av Finn Carling. Dessuten deltok Teateret sammen med Orkesteret og Sangforeningen i «Kringkastingsmøtet», et lørdagsprogram i N. R. K. om Studentersamfundet i
Trondhjem, som ble overført direkte fra samfundssalen og som gjorde
stor lykke hos lytterne.
I 1957 fikk Samfundet sin første kvinnelige teatersjef, Siri Jemtland.
Om noen hadde nært bange anelser like overfor denne kvinnens nye erobring
på mennenes område, (og slike fantes etter sigende), fikk de full adgang
til å ete det i seg igjen. Siri Jemtland ble en initiativrik og dyktig teatersjef,
som hun senere skulle bli en dyktig samfundsformann.
Vårsemesteret 1957 bød på en rekke «bjemmegjortei ting som slo godt
an, og revyen «Krussedull» om høsten ble en bevisst skrevet og vakker revy.
På nytt markerte studentene sin glede over skjønnhet i farver og musikk
i motsetning til det øvrige samfunns knefall for teknikkens vidundere.
Arbeidet ble vanskeliggjort ved at Asiasyken herjet i deltagernes rekker,
gjennomgangsprøver var det faktisk umulig å gjennomføre. Men urpremieren
ble gjennomført til tross for at skuespillere måtte bæres inn og ut av scenen.
Å gjennomføre revyen under disse forhold, var en meget respektabel
prestasjon som vidnet godt om ledelsens administrative evner. Under
Dusken var ganske skarp, men ikke rettferdig i sin kritikk av revyen, og
fikk megen motbør blant samfundets medlemmer. Flere viser og scener var
meget gode. «Restaurantscenen» ga oss Lillestrømspiken, hjemvendt fra
Paris, en strålende parodi på en fransk chansonette. Videre bør nevnes
«Golf og Calypsokoret «På vei til Lundamo», som viste studenterparodien
når den er på sitt beste.
Ved Ridderskabsmøtet 1958 oppførtes «Mohrens sista suck». Denne
forestilling er nå så gjennomarbeidet fra Teaterets side at den som sagt er,
må bli god. Og Samfundet ser hver gang frem til forestillingen med like
stor forventning.
I høstsemesteret fikk Samfundet en overdådig mannequinoppvisning,
sikkert den morsomste som har gått av stabelen i Norden de senere år,
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og deretter J. B. Priestleys dystre «Den fremmede». Til tross for at stykket
stiller meget store krav til skuespillerne, må forestillingen betegnes som
vellykket.
Og så kom «Krakatitti høsten 1959, den foreløbig siste revy i denne
statelige rekke. Den hadde enkelte numre av høyeste kvalitet som negersangerne «The Kneip Brothers», den overdådige «Strip Tøys», (eller skal
vi kalle den «Du kjære underbuksen min» ?), og reklamedamen med det
store stomatolsmilet.

Så er vi kommet til siste side i denne brogede billedbok. Den er skapt
av skiftende studentkull og av enkelte studenters personlige og varierende
innsats. Har vi lov til å knytte denne kaleidoskopiske og farveglade billedrekke sammen, slik at den tar form aven linje som gir billedboken sammenheng? Det er iallfall verd et forsøk:
«Maxis» er skapt i de fjerne dager før den første verdenskrig med tidens
efter vår mening ugrunnede optimisme. Det helt uanfektede, nesten ansvarsløse studenterhumør blir det sentrale.
«Baccarati og de efterfølgende revyer bringer nye skurrende toner inn
i den fra fortiden arvede sjablon. «Tidens ånd» og «Svartedauden» har et
alvorsord å si samtiden. Noe nytt er brutt frem.
I (<Bing-Bang» og ikke minst i «Merry-go-rounds blir det alvorlige innslag
tydeligere. Hovedtemaet blir fremtiden og de vanskeligheter som ungdommen møter i Norge og i den nye verden, som forholdene tvinger den
til å oppsøke. «Pakkhusscenen» med Amerikakoret er ganske enkelt en utfordring som de unge studenter kaster landet og dets styre i ansiktet.
Med «Mammon-ras og «V ær-i-tass» utvides horisonten. Hele den internasjonale situasjon og dens muligheter til ondt trekkes inn, og begge revyer
er intet annet enn et utilsløret, nesten profetisk, angrep på den verden og
de tendenser i tiden som forbereder Ragnarok med alle dens uhørte lidelser.
Revyene roper: Hva er det for en verden vi er blitt stillet overfor?
«Go-a-head» var preget ikke bare av lykke, men også av ungdommens
arbeidsvilje og pågangsmot, og hadde i tillegg adskillig av sunn skepsis
like overfor meget av det som grodde i dette strålende og forunderlige år.
Så kommer de senere revyer fra «Fandango» til «Krakatitt». Samfundsteateret tar mere og mere eksempel av de profesjonelle revyscener. Studenterkomedien blir «show». Usammenhengende flimrer det ene scenebilde efter
det andre forbi tilskuernes øyne, tilsynelatende iallfall uten dypere hensikt
og formål. Men både vakre og morsomme var de som oftest, ofte talentfullt
bygget opp og utført.
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Men har vi ikke lov til - slik som foran er gjort - å se disse revyer
som en mere eller mindre bevisst reaksjon mot tidens dype knefall for
maksinen, reaksjon mot en fremtid fattig på ånd men rik på roboter, som
en union mellom ungdommen på den ene siden og skjønnheten og gleden
på den annen?
Ble det så av disse mange ord noen linje? Vel, ikke mere sammenheng
enn der i disse 50 år har vært sammenheng og linje iverdensutviklingen.
Men sammenheng blir det allikevel i denne billedbok, for der kan vi lese
ungdommens syn på den verden, som er dens lodd og del, dens holdning
overfor den fremtid den selv må skape seg på et grunnlag andre har lagt
til rette for den.
La oss ikke forvirres av at alt tilsynelatende er spøk og båret frem med
humør og med humor. Dypt alvor har det ofte nok vært i revyene, meget
dypt alvor til og-med. Tro om ikke tiden nå skulle være inne til å forlate
showene og vende tilbake til de studenterrevyer som med et smil på leben
trossig kaster seg over alt som er skakt eller dumt eller småskåret, og ubarmhjertig sette sine lyskastere på de ømme punkter.
For Samfundsteateret er et underlig teater. Og det er forunderlig hva
det gjennom disse 50 år har maktet å skape av god scenekunst og treffsikker revykunst.
Odd Brochmann skrev 1935 i Under Dusken noen ord som passende
kan danne avslutningen på dette tilbakeblikk:
Gid aldri Teateret må se på et slags profesjonelt Chat Noir som idealet. Jeg
ønsker at det må fortsette for teaterets egen skyld, at det vil dyrke amatørskap
under streng kultur og at det fremfor alt vil ta sitt arbeide med alvor. Så meget
alvor som det skal til for virkelig å være morsom.
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opplysninger.

Da det forberedende arbeide med Studentersamfundets
50-års-historie begynte
for 3-4 år siden, ble det meddelt at fremtredende representanter
for «teatergutta»
fra flere generasjoner hadde planer om å utgi et eget verk om Studentersamfundets
Teater gjennom 50 år. Dette emne måtte m. a. o. utgå av disposisjonen for denne bok,
som da bare skulle inneholde en ganske kort orientering om Samfundsteateret,
innarbeidet i avsnittet om «Samfundets avleggere og sideskudd».
Så sent som våren 1960 ble det opplyst at planen om en selvstendig teaterhistorie
inntil videre ikke kunne gjennomføres, og at Teateret likevel måtte gis en rimelig plass
i selve samfundshistorien.
For bokens redaktør var dette i og for seg en meget gledelig
utvikling: Uten en fyldig skildring av Teaterets virksomhet, ville utvilsomt denne
bok kunne virke temmelig lemlestet.
Det sene tidspunkt for denne forandring av disposisjonene medførte imidlertid
at adskillig annet stoff måtte skytes ut eller betydelig omarbeides, da bokens omfang
allerede var definitivt fastlagt. Dessuten var det under de foreliggende omstendigheter
praktisk umulig å kunne gjennomillustrere
det nye kapitel om Samfundsteateret.
Selv om man skulle nøyet seg med noe så lite tilfredsstillende som å gjengi bare ett
enkelt scenebilde fra hver revy, ville bokens ramme være helt sprengt. Man ble derfor
- om enn med stor sorg - stående ved å sløyfe alle foto-illustrasjoner, og håpe på at
«Teaterets billedbok» kan komme senere som et helt nødvendig supplement.
For dog å gi et lite streif av stemningen fra de forskjellige tidsepoker er der innimellom teksten anbragt små friser, tegnet av arkitekt Wilhelm Swensen, efter de 22
eksisterende revymedaljer fra 1913 til 1959.

