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Vindue mod verden. Fra passiv tilskuer til aktiv debattør. Elin Rask Hent PDF "Der findes ikke mange

vidnesbyrd om kvinders færden i forrige århundredes teatersale. I modsætning til tilskuerne af det andet køn –
registreret som højtråbende og urolige, til tider endog voldelige – forholdt kvinderne sig i ro, gik ikke til
yderligheder, blandede sig ikke højlydt i dommen over en forestilling. Derfor optræder de hverken i Det
kongelige Teaters journaler eller i politidirektørens arkiv." Elin Rask fortæller historien om kvindernes
oplevelser i Det kongelige Teater og deres optræden på tilskuerrækkerne. De vakte ikke nær så megen

opmærksomhed som mændene, men sad for det meste pænt og nød forestillingen som passive tilskuere. Da
kvinderne i 1915 får stemmeret ændrer meget sig. De bliver mere aktive i samfundet og bruger deres stemmer
i mere end én forstand, også i teatret. Elin Rask (1936-2013) var en dansk forfatter og teateranmelder og –
skribent. Hun blev uddannet magister i teatervidenskab fra Københavns Universitet i 1970. Elin Rask skrev
en lang række bøger om blandt andet Det kgl. Teater og bidrog desuden til Den store danske Encyklopædi.

 

"Der findes ikke mange vidnesbyrd om kvinders færden i forrige
århundredes teatersale. I modsætning til tilskuerne af det andet køn –
registreret som højtråbende og urolige, til tider endog voldelige –
forholdt kvinderne sig i ro, gik ikke til yderligheder, blandede sig
ikke højlydt i dommen over en forestilling. Derfor optræder de
hverken i Det kongelige Teaters journaler eller i politidirektørens
arkiv." Elin Rask fortæller historien om kvindernes oplevelser i Det
kongelige Teater og deres optræden på tilskuerrækkerne. De vakte
ikke nær så megen opmærksomhed som mændene, men sad for det
meste pænt og nød forestillingen som passive tilskuere. Da kvinderne

i 1915 får stemmeret ændrer meget sig. De bliver mere aktive i
samfundet og bruger deres stemmer i mere end én forstand, også i

teatret. Elin Rask (1936-2013) var en dansk forfatter og



teateranmelder og –skribent. Hun blev uddannet magister i
teatervidenskab fra Københavns Universitet i 1970. Elin Rask skrev
en lang række bøger om blandt andet Det kgl. Teater og bidrog

desuden til Den store danske Encyklopædi.
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