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GREVENS OG FRIHERRENS KOMEDIE 
– en dramatisk satire fra Chr. V’s tid tilskrevet Mogens Skeel 
Fredag d. 8. november 2013 har Teaterselskabet PSV urpremiere på ”Grevens og Friherrens 
Komedie” i Helsingør Theater i Den Gamle By i Aarhus. Opsætningen er støttet økonomisk 
af Aarhus Stiftstidendes Fond. 
 
Om komedien  
I Chr. V’s regeringstid cirkulerede i afskrifter denne den første danske klassiske komedie, en 
skånselsløs satire over adelige opkomlinge. Den var udtryk for den gamle slægtsadels slet 
skjulte kritik af den enevældige konges udstedelse af adelsprivilegier til velhavere. Den 
læstes og dramatiseredes derfor kun under private forhold. Komedien er af gode grunde 
overleveret anonymt, men efter alt at dømme er forfatteren den gammeladelige Mogens 
Skeel (1650-1694). Under hans ophold 1672 ved Ludvig XIV’s hof i Paris blev der spillet 
komedier af Molière, og ”Grevens og Friherrens Komedie” bærer tydeligt præg af 
inspiration herfra. Komedien omtales allerede år 1675 i et brev til Griffenfeld, men trykkes 
først i 1793.  
 
Uropførelse 
Opført offentligt på en scene er den aldrig blevet før nu, hvor Teaterselskabet har optaget 
den på sit repertoire. Teksten spilles i sin tids stil med barok kostumer og musik fra Ludvig 
XIV’ hof af Marin Marais. 
 

 
Til pressen 
Med henblik på foromtale inviterer Teaterselskabet indenfor på Helsingør Theater i Den 
Gamle By i Aarhus i ugen op til premieren. Journalister og anmeldere er også meget 
velkomne til selve premieren. Tekst- og billedmateriale (herunder programmet) kan 
downloades fra Teaterselskabets hjemmeside www.teaterselskabet.dk (se under "Presse"). 
 
Generelt 
Tid:  Premiere fredag d. 8. november 

Endvidere mandag d. 11. og tirsdag d. 12. november 2013 
Alle dage kl. 20 

Sted:  Helsingør Theater, Den Gamle By i Aarhus, Viborgvej 2, Aarhus C 
Billetpris: 120 kr. (studerende 60 kr.) 
Bestilling: Billetter kan reserveres på tlf. 50 90 14 74 eller www.teaterselskabet.dk og 

købes senest 10 min. før forestillingen. Der er ikke nummererede pladser. 
  
Kontakt 
Instruktør, Torben Frische: 86 20 15 40, frische@mail.dk 
Pressesekretær, Marie Louise Tørring: 30 23 04 13, mltorring@gmail.com  
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