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PRESSEMEDDELELSE 
 
PLUTUS - en komedie om rigdommens velsignelser  
 
Teaterselskabet PSV er aktuel med den 250 år gamle Holbergkomedie PLUTUS. 
 
Plutus er rigdommens blinde gud. Han uddeler sine milde gaver tilfældigt. Hvis han fik sit syn, kunne rigdommen blive 
retfærdigt fordelt. Det ville bare være lykken – måske! 
 
I denne vilde komedie afprøver Holberg dette tankeeksperiment, og det kommer til at gå lystigt for sig, når alle 
retfærdigvis skal have del i rigdommens velsignelser. For hvem fortjener ikke det? 
 
Miraklet sker i en fantastisk by. Den er befolket med herrer og tjenere, moralister og drankere, den har øvrighed og 
almue, præster og skolelærer – alt som vi kender det. Men der er også græske filosoffer og romerske guder. Er vi i 
oldtidens Athen eller Rom? Eller i nutidens København eller Berlin? 
 
Efter Det Kongelige Teaters åbning i 1748 begyndte Holberg igen at skrive komedier. PLUTUS blev den første, og han 
gjorde sig stor umage for, at det skulle blive et festligt stykke. Komedien blev da også en publikumssucces lige fra 
premieren i 1751. Men efterhånden svigtede publikum, og i 1787 gled den ud af Det Kongelige Teaters repertoire. Det 
nye snusfornuftige og pengeglade borgerskab brød sig ikke om Holbergs vilde fantasier og ubehagelige sandheder. 
PLUTUS var ikke ”moderne”. 
 
Spørgsmålet er, om ikke komedien alligevel er moderne, nu hvor pengejagten er gjort til samfundslivets 
altgennemtrængende princip. I hvert fald finder vi komedien påtrængende aktuel. 
 
 
Praktisk info 
Helsingør Theater, Den Gamle By i Århus, Viborgvej 2, Århus C 

premiere 10. november kl. 20 
endvidere 11., 12., 17., 18. og 19. november kl. 20 
samt 14. november kl. 14 

Billetter: gulv 90 kr., balkon 60 kr. 
Bestilling: www.teaterselskabet.dk eller tlf. 50 90 14 74 
 

 
 
Kontaktinformation 
Producent, Torben Frische:   86 20 15 40; frische@mail.dk  
Medproducent, Laura Klindt Nielsen:  30 24 58 64; lauron85@hotmail.com  
Instruktør, Laurits Borbjerg:   20 81 83 25; lauritsborberg@gmail.com  
Pressesekretær, Marie Louise Tørring:  30 23 04 13; mltorring@gmail.com  
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