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Teatret i Kalydon er et af de få antikke græske teatre, der ikke er lavet efter 
det almindelige velkendte halvcirkulære design. Da det samtidig er meget 
velbevaret, har danske arkæologer udgravet og dokumenteret bygningen 
med største grundighed for at finde svar på en række spørgsmål, der 
har optaget arkitektur- og teater-historikere i mange år.
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e dansk-græske udgravninger i den an-
tikke græske bystat Kalydon i Vestgræ-
kenland begyndte i 1920erne under den 
senere direktør for Ny Carlsberg Glyp-

totek, arkæologen Frederik Poulsen. I år 2000 gen-
optog Søren Dietz — også arkæolog og senere direk-
tør for Glyptoteket — udgravningerne gennem det i 
1992 oprettede Danske Institut i Athen. I perioden 
2011-14 har Instituttet foretaget udgravning af byens 
teater under ledelse af undertegnede i tæt samar-
bejde med de græske arkæologiske myndigheder. 
Allerede i forbindelse med undersøgelser i 2002-3 

D
Figur 1 
Teatret i Kalydon, Vestgrækenland. 
Luftfoto R. Frederiksen 2013

Teatre i antikken var ofte opført 
til at huse en meget større del af en bys 

samlede befolkning, end det er 
tilfældet i vor tid.
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stod det klart, at projektet havde potentiale til at til-
vejebringe svar på en række større og mindre ube-
svarede spørgsmål inden for teaterarkitekturen, så-
som: hvordan så teatrene ud i klassisk tid (400- og 
300-tallet f.Kr.), perioden for det antikke græske 
dramas guldalder, samt hvornår, og hvorfor, udvik-
les det let genkendelige halvcirkulære design? 

Mere end et hundrede teatre fra den antikke 
græske verden er så godt bevarede, at vi kan obser-
vere deres arkitektoniske dele og form, og næsten 
alle er lavet efter et halvcirkulært design. I Kalydon 
valgte man et design, der tog udgangspunkt i et kva-
drat (Fig. 1), den 240m2 store danseplads, orchestra. 
Udgravningerne har frilagt 28 rækker af bænke, de 
nederste 9 rækker er lige, og mødes i 90 graders 
vinkler, der hvor bænkene fra det centrale afsnit og 
flankerne løber sammen (Fig. 1). Fra række 10 og op-
efter er bænkene også lige, men her er hjørnerne 
erstattet af cirkulære krumninger. Auditoriet kunne 
rumme 4.-5.000 tilskuere, hvilket virker impone-
rende, men gennemsnittet for antikke græske tea-
tre er 7.000 tilskuere. Teatre i antikken var nemlig 
ofte opført til at huse en meget større del af en bys 
samlede befolkning, end det er tilfældet i vor tid. 
Skønsmæssigt var der plads til mere end halvdelen 
af alle Kalydons indbyggere i teatret, mens der til 

sammenligning i Det kgl. Teaters gamle scene er 
1.600 pladser, den nye Opera 1.700 pladser, og Fal-
konerscenen 2.000 pladser. Teatrene var antikkens 
massemedie.

Vi kender til eksistensen af mindst 350 antikke 
græske teatre, men langt de fleste daterer sig til pe-
rioden længe efter dramaet havde sin begyndelse 
og blomstringsperiode. De klassiske komedier og 
tragedier, vi har bevaret, fra 400 og 300-tallet f.Kr., 
blev således opført i arkitektoniske rammer, som vi 
kender meget lidt til. De mange bygninger, vi finder 
rundt omkring, fremstår nemlig i deres senere om-
bygninger, mens de tidligere faser stort set er for-
svundet; de er enten blevet pillet fra hinanden i en 
ombygningsproces eller var konstrueret i forgæn-
gelige materialer, som senere er forsvundet. En ret-
ning inden for teaterarkitekturforskningen har læn-
ge hævdet, at de tidlige teatre var firkantede, og ek-
sistensen af det ny-fundne teater i Kalydon er en 
vigtig støtte for netop denne teori. Det store fokus 
på teatrets cirkulære design, som man jo genfandt 
i stort set alle antikke teatre udforsket siden 
1800-tallet, udelod på grund af manglende fund og 
undersøgelser et vigtigt trin i teatrenes udvikling. 
Den cirkulære form blev ligefrem opfattet som væ-
rende bestemt af dramaets fysiske fremtoning, f.eks. 

Figur 2
Snit gennem scenebygningen med 
mure, fundamenteringer og alle lag 
indtegnet. N. Hatzidakis 2014

Teatrene var antikkens massemedie.
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i form af runddanse. Teatret i Kalydon repræsente-
rer derfor et ”missing link” i teatrets arkitekturhi-
storie, og det bærer nøglen til forståelsen af, hvorfor 
alle andre antikke teatre ser ud, som de gør. De 
krummende sæderækker fra række 10 og opefter er 
en tendens i retningen af det cirkulære design, der 
først bliver fuldt udviklet fra omkring år 300 f.Kr. 

Scenebygningen var både baggrund (kulisse) 
for det, der foregik i orchestra, og en scene i vores 
forstand, dvs. en forhøjning, hvorfra der blev spillet 
(Fig. 4). Den bedst bevarede mur i scenebygningen 
er ikke mere end 1 meter høj. Alligevel kan bygnin-
gen rekonstrueres med meget stor sandsynlighed, 
fordi grundplanen er fuldstændigt bevaret (Fig. 1 og 
3). Scenebygningen er rektangulær, oprindeligt i to 
etager, med en smal forbygning (proskeniet), der var 
i én etage. Proskeniets front mod orchestra, og pub-
likum, bestod af en række af 10 halvsøjler i jonisk 
stil. Mellem søjlerne var der opsat træplader eller 
lærred sat på rammer med bemaling (kulisser), og 
flere af åbningerne har formentlig fungeret som 

Figur 3
Still-billede fra fly-around 
dokumentationsfilm baseret på 
laser-scanning juli 2014. 
R. Frederiksen

Teatret i Kalydon repræsenterer et ”missing link” i teatrets 
arkitekturhistorie, og det bærer nøglen til forståelsen af, 

hvorfor alle andre antikke teatre ser ud, som de gør.
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døre. På hver side af scenebygningen og proskeniet 
førte en rampe op hhv. til 1. sal i scenebygningen og 
proskeniets flade tag (logeion), selve scenegulvet. 
Bag ved scenebygningen ses en bagudgang og fun-
damentet til en trappe, der førte op til 1. sal eller må-
ske til taget ovenover. Antikke græske skuespil blev 
opført af omrejsende skuespiltrupper, ofte bestå-
ende af blot et par eller tre skuespillere, der bestred 
flere roller i samme stykke. Der var derfor behov 
for, at skuespillere kunne forsvinde et sted, og kom-
me frem et andet, efter hurtigt at have skiftet ko-
stume og maske inde i bygningen, uden at publikum 
kunne se det. Et fundament lige øst for trappen er 
måske til en såkaldt mechane, en slags kran, som 

kunne løfte genstande og personer ind over scene-
bygningen, når f.eks. en gud eller anden overmen-
neskelig figur skulle indfinde sig i løbet af et drama. 
Et tandhjul af bronze, fundet i proskeniet i 2013-kam-
pagnen, stammer formentlig fra en mekanisk del af 
scenen.

Ud over at fritlægge bygningen med alle dens 
elementer, hvilket er helt basalt i bygningsarkæo-
logi, lagdes et snit tværs gennem scenebygningen 
parallelt med teatrets længdeakse. Grøften, som er 
gravet helt ned til grundfjeldet, er 17 meter lang og 
1 meter bred. Selvom man med et sådant snit fjerner 
og ødelægger visse ting i monumentet, er øvelsen 
helt essentiel for at få et fuldstændigt overblik over 
bygningens konstruktion og kronologi. Som man 
kan se i tegningen i figur 2, er der kun en hovedfase 
i bygningens konstruktion, og fundamentering er 
massiv og kan bære en anseelig overbygning.

Figur 4
Scenebygningen i teatret i Kalydon. 
Luftfoto R. Frederiksen 2014

En direkte konsekvens af arkæologiske udgravninger 
er, at de fritlagte arkitekturrester går til grunde, 
med større eller mindre hast, hvis de ikke bliver 

beskyttet mod sol, regn og luft.
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I 2014 fik projektet foretaget en laser-scanning af 
hele teatret, en metode der vinder indpas med stor 
hast i bygningsarkæologi i disse år (Fig. 3). Scanne-
ren blev opstillet 25 forskellige steder i anlægget, 
og de mere end en milliard indmålte punkter udgør 
en total dokumentation af bygningen og dens om-
givelser i en meget høj opløsning. En sådan doku-
mentation er vigtig for at bevare så meget informa-
tion som muligt om ruinen for tid og evighed. En 
direkte konsekvens af arkæologiske udgravninger 
er nemlig, at de frilagte arkitekturrester går til 
grunde, med større eller mindre hast, hvis de ikke 
bliver beskyttet mod sol, regn og luft. En yderligere 
ambition med scanningen af Kalydons teater var at 
tilvejebringe data, der kunne sætte hastigheden på 
den ellers tidskrævende arkitektoniske dokumen-
tation væsentligt op (murene, der kan ses i tegnin-
gen Figur 5, er en redigeret udgave af scanningens 
punkt-sky).

Den del af opførelserne, der foregik i det store 
orchestra i Kalydons teater, kunne altså sagtens 
foregå i kvadratiske rammer. At næsten alle andre 
teatre var designet efter det halvcirkulære princip, 
hænger sammen med auditive og visuelle forhold 
for publikum og ikke af karakteren af skuespillet i 
orchestra. De halvcirkulære og tragtformede audi-
torier havde selvfølgelig en bedre akustik end de 
firkantede, men dette fænomen overvurderes ge-
nerelt set i moderne tid, hvor både forsøg og digi-
tale simuleringer gøres med mennesketomme audi-
torier. Et menneskefyldt auditorium har en meget 
mere begrænset akustisk effekt end et tomt. Det, 
der synes at have haft den største betydning for ud-

viklingen af det halvcirkulære design, er de visuelle 
fordele for publikum, der lå i denne form frem for 
andre former. Forskningen har ikke været så op-
mærksom på, at de halvcirkulære auditorier bliver 
populære stort set samtidig med, at scenebygnin-
gens betydning stiger. I den lange periode, vi kender 
som det antikke græske dramas guldalder, foregik 
det meste af handlingen i orchestra, og scenebyg-
ningen havde mere karakter af kulisse. Efterhånden 
som udførelsen af selve skuespillet blev flyttet fra 
orchestra til det hævede scenegulv (logeion), flyt-
tede fokus i det dramatiske rum sig til scenebygnin-
gen. Teatrene blev derfor opført med et halvcirku-
lært auditorium, som gav bedre direkte udsyn til 
scenebygningen end et firkantet auditorium, hvor 
det visuelle centrum var det firkantede orchestra. 
I det firkantede auditorium var en større del af sæ-
derne ligefrem ugunstigt placeret i forhold til en 
synslinje bagved orchestraet, hvor scenebygningen 
senere kom til at stå. Styrken i det halvcirkulære 
design ligger ikke kun i, at udsynet fra tilskuerplad-
serne til centrum i anlægget bliver mere ensartet; 
teatre bygget efter det design kunne også rumme 
flere tilskuere end et rektangulært. 

Teatret i Kalydon er en bygning, der bevarer et 
konservativt element i designet af auditoriet, mens 
det blev udstyret med en moderne scenebygning. 
Dette valg betyder, at vi får et sjældent indblik i et 
væsentligt kapitel i det antikke teaters arkitektur-
historie, et kapitel vi kender godt fra de bevarede 
dramaer af bl.a. Aiskylos, Euripides og Sofokles, 
men hvis arkitektoniske rammer vi ellers har kendt 
meget lidt til, før tearet i Kalydon blev fundet.

Figur 5
Scenebygningen set fra auditoriet 
(opstalt med rekonstruktionsforslag, 
N. Hatzidakis 2015)


