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Redaktionel forbemærkning  

Webtekst38 er publiceret i anledning af udstillingen KØN PÅ SCENEN – teater til tiden, der vises 

på KØN Gender Museum Denmark april-september 2022 i anledning af dansk teaters 300 års 

jubilæum, når vi regner fra og med Ludvig Holbergs komedier og Lille Grønnegade Teatret tæt 

på Kgs. Nytorv midt i København.  

KØN PÅ SCENEN – teater til tiden blev til i et samarbejde mellem KØN, Aarhus Teater og 

Teatermuseet i Hofteatret og viser i en række nedslag, hvordan dansk scenekunst fra og med 

Holberg har spejlet, fortolket og præget skiftende tiders opfattelse af køn og kønnenes sam-

spil – med afsæt i Aarhus Teaters repertoire gennem tiden og eksempler fra teatrets righoldi-

ge samlinger. Udstillingen er samtidig et lille tematisk indblik i den udstilling, Teater til tiden – 

gennem 300 år, der kan opleves når Teatermuseet i Hofteatret åbner igen efter veloverstået 

istandsættelse og restaurering. 

På samme måde er Webtekst38 et indblik i det både komplekse og moderne syn, som 

first mover Holberg havde på køn og kønnenes samspil, som fx i ægteskabet. Essayet har i en 

tidligere version været trykt i antologien Den mangfoldige Holberg (2005, red. Af Eivind Tjønne-

land). 
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”Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det”, skrev Søren Kierke-

gaard i Enten – Eller i 1843. Han lod selv være med at gifte sig. Han ironiserede over ægte-

skabet, men han vidste jo selv personligt, hvad han talte om i den forstand, at han aktivt 

fravalgte kærligheden og ægteskabet med Regine Olsen. 

Søren Kierkegaard kunne sin Holberg på fingerspidserne og i fodnoterne.  Holbergs 

intense beskæftigelse med ægteskabet som en eksistensform og som en samfundsinsti-

tution kan for så vidt minde om Kierkegaards. Holberg vidste personligt, hvad han talte 

om – netop fordi han som Søren Kierkegaard afstod fra ægteskabet som en mulig person-

lig eksistensform. Men hvor Kierkegaard havde 1800-tallets romantiske og biedermeier-

borgerlige kærlighedsægteskab at forholde sig til – altså den principielt livslange forel-

skelse som konventionelt grundlag for ægteskabet – der havde Holberg tilbage i det tidli-

ge 1700-tal den før-romantiske eller blot den borgerlige nyttemoral at forholde sig til.  

Holberg burde altså spørge, hvad det nytter og skal gøre godt for – også i spørgs-

målet om ægteskabet. Og det gør han sådan set også. Men svarene, han giver, er meget 

ofte korrektioner til den nyttemoral og de sociale vaner, hans tid og konventioner var 

præget af. Jeg skal til en indledning give to eksempler, der viser, hvordan Holberg både 

indbefatter kulturhistoriske reformationer og samtidshistoriske moralismer i sin praksis. 

Holberg argumenterer markant imod tvangsægteskaber i sine Heltinde Historier (1745): 

Ægteskabet er det, der mindst tåler tvang; tvinges man til at ægte en, man ikke elsker, så 

har det onde virkninger; og endelig at børn, voksne børn, i mange væsentlige spørgsmål 

bør lyde deres forældre, men aldrig i ægteskabsspørgsmål.  

Det er denne relation mellem myndighedsbegrebet og ægteskabsinstitutionen, der 

konstant er til afprøvning i de mest kendte af hans værker, nemlig komedierne. Her synes 

det faktisk ofte at være nyttemoralen, der taber til kærlighedsægteskabet. I den forstand 

var Holberg forud for sin egen tid. Men hans udsagn om ægteskabet som samfundsinsti-

tution er altid slebet til af satiren og ironien, finpudset af den eksistentielle alvor bag ved 

det hele og til slut poleret af den genre, det indgår i. Det skal man have sig for øje. Har 

man det, ser man, at hans utroligt mange udsagn om ægteskabet, hans kunstneriske og 

filosofiske bearbejdninger af det problemkompleks, som ægteskabet jo nok kunne kal-

des, er blevet aktualiseret oppe i vores tid – bl.a. af Holbergs fortolkere på teatret.  

 

I lyset af det ovenstående falder artiklen herefter i tre hoveddele. Først ”Holbergs eget 

skab”, der anskueliggør, hvad Holberg har sagt offentligt om sit eget livs forhold til ægte-

skabet og hvor maskeret det er sket. Dernæst ”Det korrigerede ægteskab”, der nuance-

rer hans synspunkter på ægteskabet med hans egne udsagn fra forskellige steder i det 

samlede forfatterskab og viser, hvordan især satire- og komediedigtningen tematiserer 
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og vender op og ned på de konventioner og tabuer, der er knyttet til ægteskabet som 

samfundsinstitution og eksistensform. Artiklens tredje og sidste hoveddel udgøres af de 

to afsnit, ”Den selvforskyldte umyndighed” og ”Det moderne tvangsægteskab”, hvori 

der vises, hvordan denne tematisering af ægteskabet i sin historiske og genrebestemte 

sammenhæng radikaliseres i nyere (danske) iscenesættelser af tre af Holbergs største 

komedier: Den Vægelsindede, Den Stundesløse og Jeppe på Bjerget. 

 

Den ’differente SkriveMaade’  

Er det overhovedet muligt at give et rimeligt indblik i Holbergs mening om ægteskabet? 

Ja, hvis man anerkender at denne mening er – flere, mere end én. Ikke uendeligt mange, 

ikke et udtryk for, hvad vi i moderne sammenhæng forstår som meningsmæssig pluralis-

me eller som ’kulturalisme’ – men et dynamisk kompleks af meninger, hvor den enkelte 

mening skal ses i sammenhæng med den litterære og (teater)historiske kontekst, hvori 

den fremsættes. 

Ikke mindst når der er tale om en litterær praksis som Holbergs, der maskerer den 

klassiske autor med en egentlig meget fremsynet, næsten moderne forfatterbevidsthed. 

Han praktiserede, hvad han selv i Almindelig Kirkehistorie (1739) meget præcist betegnen-

de som en ”differente SkriveMaade”; altså dette at formulere sig forskelligt om det 

samme emne afhængig af de i sammenhængen relevante strategiske og pragmatiske 

hensyn eller personlige eller polemiske interesser. Holberg kunne sagtens udtrykke sig 

køligt og snusfornuftigt, hvis det tjente sagen; men han kunne også det modsatte. Hvad 

angår hans synspunkter på ægteskabet skal vi i det følgende se eksempler på begge dele. 

Holberg var først og sidst en stor retorisk taktiker: ”Efter Materierne haver jeg skaaret 

min Pen. [...] Man seer deraf, at en Skribent maa paatage sig mange Skikkelser, og at der-

fore et hvert Skrift er ikke Speyl paa enhvers Tilbøyelighed”. 

 

At skrive om et tema som Holberg og ægteskabet, er som at leve i et ægteskab: på én 

gang at gå ad nedgroede stier, ad slagne veje og på ny på vildspor. Men hvorfor overho-

vedet beskæftige sig med, hvad Holberg kan sige os om ægteskabet? Af tre grunde.  

For det første fordi ægteskabet som en samfundsinstitution og som en eksistens-

form er en af de sociale samværsformer, der længst og ubrudt har været centralt placeret 

i den vestlige verden; betydningen af ægteskabet har ændret sig flere gange fra Holbergs 

tid til i dag, men ikke dets centrale placering – hårdt presset af dens søsterinstitution, 

nemlig skilsmissen som ifølge vistnok Voltaire opstod blot få uger senere end ægteska-

bet; men som først har været tilladt fra og med 1810 i Skandinavien. 

For det andet fordi der deraf følger, at en række begreber og fænomener, der udspringer 

af oplysningstankerne, sådan som de blev udviklet op gennem 1700-tallet, og som relate-
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rer direkte til ægteskabsinstitutionen – såsom sexualhistorie, kønnenes ligestilling, tole-

rance, næstekærlighed, selvmyndighed etc. – ændrer betydning i og med at ægteskabsin-

stitutionen ændrer betydning eller kommer i konflikt med samfundets styrende konven-

tioner – såsom de periodevise aftabuiseringer af hhv. det åbne ægteskab og skilsmissen i 

Danmark i 1930’erne og igen i 1960’erne. Sådanne samtidshistoriske udviklinger fører til 

nye udfordringer af og til komediegenrens klassiske domæner: sexualitet, vold og øko-

nomi. 

Dermed bliver for det tredje udsagn fra Holbergs tid betydningsgivende for vores. 

Vilkårene og argumenterne er ikke de samme i dag som på Holbergs tid; men visse kon-

flikttyper, konklusioner og den hermeneutiske indsigt i dem kan være det. Holberg gør 

brug af og forholder sig til ægteskabet som et tema på sin tids og genrens betingelser på 

en måde, der gør at vi som fortolkere heraf i vor tid kan lære noget om både de konventi-

oner og tabuer, vi knytter til ægteskabsinstitutionen – og derigennem lære noget om 

Holberg og hans tids forståelse af ægteskabsinstitutionen. 

 

Holbergs eget skab 

Udsagn om ægteskab peger ofte tilbage mod den, der siger det. Det være sig en kome-

diefigur eller noget, der ligner Holberg selv. Hans før-romantiske og anekdotiske version 

af Kierkegaards ovennævnte motto er: ’Jeg vil ikke gifte mig’! I en berømt passage i Hol-

bergs sidste levnedsbrev, Tredie Brev til en højvelbaaren Herre (1743), ser man, hvordan 

Holberg med komisk bid, selvironisk vid og i fuldt alvor slører det erotiske og ægteskabe-

lige spørgsmål med prosaiske svar: 

 

Mine Venner prøver tit paa at faa mig til at gifte mig. Saa driller jeg dem ved 

snart at sige at jeg ikke er dygtig nok til Eksperimentalfysik, snart at jeg er ved at 

blive gammel. Jeg plejer at argumentere saaledes: Før jeg blev fyrre kunde jeg 

ikke forsørge en Kone, og siden den Tid har jeg ikke kunnet fornøje en Kone. Før 

var jeg bange for ikke at kunne faa nok i Gryden; nu er jeg bange for at faa mere 

end nok i Panden. Det er en ond Skæbne som jeg deler med de fleste af mine 

Landsmænd, som ikke er i Stand til at gifte sig før de bliver for gamle og nærmer 

sig Aldersgrænsen. Hvis jeg i min Alder skulde se mig om efter en Kone, saa 

skulde det ikke være for at jeg skulde gifte mig med hende, men for at hun skul-

de trække rundt med mig. Det er det Slør jeg plejer at kaste over min Ungkarle-

tilværelse. Den egentlige Grund er nu nok at jeg er for kræsen og pernitten-

grynsk af mig. Jeg er bange for huslige Bekymringer og for andre Smaatterier 

som andre tager sig let, men som jeg ikke kan holde ud.  
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Holbergs selvironiske lune er fyldt med alvor, sådan som det gælder nogle af de store, 

ærkedanske humorister som fx Halfdan Rasmussen, der skrev sjove digte, men også tri-

ste, hvor folk læser de første, mens han selv læste de sidste. Holberg skriver i forlængelse 

af ovenstående i Tredie Brev til en højvelbaaren Herre (1743): 

 

Jeg strør om mig med Vittigheder og udgiver humoristiske Skrifter som en Me-

dicin til Sindets Lægedom, naar jeg er deprimeret. Jeg spiser kun lidt, fordi en 

beskeden Levevis er det sundeste for mig. Jeg lever tilbagetrukkent og ser ikke 

mange Mennesker, fordi Ro er Næring og Lise for min Sjæl - jeg er aldrig mindre 

ensom end naar jeg er alene. 

 

Ægteskaber handler i hvert fald i komedier ofte om penge og sex, om økonomi og erotik. 

Det samme kan siges om interessen for Holbergs person. 

De, der interesser sig for Holbergs person, diskuterer ivrigt om ikke hans manglede 

lyst til at indgå ægteskab i virkeligheden skyldes, at han frygtede at nogen med hans egne 

ord skulle gøre ”skår udi min pung”. Andre mener, det skyldes at han faktisk kun havde 

en enkelt sten i den – en medfødt ”delikatesse”, som han selv kaldte det, og at den sten 

måske blev brugt på personer af et andet køn end kvinder. Sådan læses og forstås Hol-

berg i den seneste store biografi, Lars Roar Langslets Den store ensomme (2001). Langslet 

overvejer, hvorvidt Holberg kunne ”kamuflere desto mer effektivt det som stakk dypere 

og var unevnelig” – nemlig en mulig ”Homofil dragning?”.  

 

Holbergs refleksioner over ægteskabet forbindes ofte med hans kvindesyn – og med god 

grund, for han forbinder ofte de to ting selv. Manderollen giver han ofte en på hatten. I 

hans skønlitterære debut, Peder Paars (1719-20) rimer han klart og kontant dette, som er 

ottoet for udstillingen KØN PÅ SCENEN – teater til tiden på KØN Gender Museum Denmark 

i 2022: 

 

Skal A, skiønt hun er vis, fordi hun er en Qvinde, 

Fordi hun gaaer med Skiørt, fordømmes til at spinde? 

Skal B, som er en Nar, en Drukkenbolt, et Faar, 

Strax Mester være, just for han med Buxer gaaer? 

 

Disse bukser er blevet en fast talemåde i det danske sprog. I Jeppe på Bjerget udgør præ-

cis de bukser, som manden i huset gerne skulle have på, et retorisk vækstpunkt i det spil 

mellem magt og køn, hele komedien bygger på. Jeppe poetiserer, Nille praktiserer bogs-

tavelighed ved at overdrive Jeppes udsagn. Når Jeppe beklager sig i en mere poetisk 
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overført betydning: ”Jeg maa jo have Tid at klæde mig, Nille, jeg kand dog icke gaa som 

et Sviin foruden Buxer og Trøye til Byen” – så falder Nilles svar promte i samme billede, 

men bogstaveligt: “Har, du Skabhals, icke kundet tage ti par Buxer paa dig, siden jeg 

væckede dig i Maares” (Akt I, scene 2). 

 Holberg taler ofte mod ægteskabet, og til forsvar for kvindekønnet, men han er 

også fanget med begge ben og sit eget køn i en tid, hvor forsørgelsespligter og menne-

skerettigheder endnu ikke overhovedet var i nærheden af vores verdensopfattelse. Det 

er i dét lys, man må se følgende mærkværdige udsagn om ægteskabet og familien som 

kostbare møbler – fra det filosofiske hovedværk Moralske Tanker (1744). Citatet er for før-

ste dels vedkommende en variation over det tidligere citat fra tredje levnedsbrev, der var 

udkommet ét år før; men nu med den pointe, at man ikke skal slutte fra udsagn om ham 

selv til, hvad han råder andre. Citatet ligger iøvrigt i forlængelse af epigram 171, hvori man 

først genfinder Holbergs personlige overvejelser og konklusion: ’jeg vil ikke gifte mig’: 

 

Jeg raader ellers ingen fra at gifte sig: jeg allegerer alleene mine egne Aarsager 

til eenlig Stand. Udi den Alder imellem 40 og 50 Aar var jeg ikke i Stand til at for-

sørge en Hustrue, og siden den Tiid haver jeg ikke holdet mig i Stand til at forsy-

ne hende; da frygtede jeg for Armod, og siden haver jeg frygtet Horn. Saa at det 

er gaaet mig som en vis Philosopho, hvilken, da han blev erindret om at begive 

sig udi Ægteskab, længe svarede, at det var for tidligt, og siden, at det var for 

silde.  

 Jeg holder det for et hvert Menneskes Pligt at gifte sig; men Landets Mo-

der forbyder ofte at efterleve saadan Pligt. Kone og Børn ere kostbare Meubler 

udi disse Lande; thi, ligesom at inviteres paa et Smørrebrød her ofte betyder 10 

a 12 Retter Mad, saa befatter det Ord: en anstændig Huusholdning, store Ting 

under sig, og mange, som andre Nationer ikke vide at sige af. 

 

Det korrigerede ægteskab 

Der er, må vi aldrig glemme, stor forskel på, hvad vi hører om ægteskabet, afhængig af 

om vi læser i hans selvbiografiske levnedsbreve, i hans moralfilosofiske skrifter som fx. In-

troduction til Naturens og Folkerettens Kundskab (1716), i de derpå følgende satiriske skrif-

ter som ”Poëten Raader sin gamle Ven Jens Larsen fra at gifte sig”, der indgår i 4re Skiem-

te-Digte (1722), i de senere Heltinde Historier (1739) – eller ikke mindst i de mange komedi-

er. 

I Levnedsbrevene taler Holberg, som tidligere eksemplificeret, ud i det blå om alle 

de umuligheder i dagliglivet, der er ved at gifte sig, og som for hans eget vedkommende 

får ham til at afstå derfra. 
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I Heltinde Historier generaliseres de negative menneskelige egenskaber, Holberg frygter, 

at ægteskabet har det med at udvikle hos os. Den form for ægteskab, der direkte institu-

tionaliserer dette er jo tvangsægteskabet, som Holberg i den grad som sagt opponerer 

imod. Til gengæld har han faktisk – og i sin egen tids ånd – mange nuancerede overvejel-

ser over ulemper såvel som fordele ved fornuftsægteskabet, hvor man tilnærmer sig hin-

anden over tid, men hele tiden skaber rum omkring sig selv og den anden. 

Naturens og Folkerettens kundskab handler i høj grad om borgerrettigheder og 

statsret. I Naturretten, som den også kaldes i daglig tale, er der hele kapitler om ægteska-

bet som etisk, moralsk, historisk og samfundspolitisk institution. Blandt mange forskellige 

udsagn finder vi et om det magtregime, der hersker mellem kønnene. Hør disse herlige 

sprogblomster: 

 

… thi omendskiønt Mand-Kiønnet er af Naturen herligere og beqvemmere til at 

føre Regimente end Qvinde-Kiønnet, saa følger dog der ikke af, at Manden maa 

endelig have Regimentet, ligesom af det eene Menneskes Beqvemhed for det 

andet følger intet Herredømme og Trældom, hvilket vises paa et andet Sted. / 

Skulde af et Kiøns Herlighed og naturlige Beqvemhed flyde saadant Herredom, 

saa turde maaskee mangen Qvindes-Person forlange at komme til Examen med 

sin Mand, og ikke liden Forskrækkelse derudover reiser sig iblant det gode 

Mand-Kiøn, hvoraf en stor Deel synes at været skabt til en Spinde-rok, da man 

derimod hos mange blant Qvinde-Kiønnet finder fortreffelige Sindets Gaver. 

 

Den bidende ironi veksler ofte håndtryk med den rene karikatur hos Holberg, også i 

spørgsmålet om ægteskabet. Det ses i ”Poëten Raader sin gamle Ven Jens Larsen fra at 

gifte sig”, der indgår i 4re Skiemte-Digte. Jens Larsen er 70 år gammel, præcis den alder 

Holberg nåede, og ved at nå ind i det gammelmandsliderlige stadie på livets vej, som er et 

nærved ukendt fænomen i den moderne verden. Larsen er derfor ved at miste den ald-

rende distancerede iagttagelsesevne, der er proportional med den punkterede potens, 

og som truer med at få ham til at forveksle sexuel lyst med ægteskabstilbøjelighed – og 

det er der kaos og komisk saft og kraft gemt i.  

Erik A. Nielsen har i sin disputats Holbergs komik (1984) en prægnant kommentar til 

skæmtedigtet om Jens Larsen, der på én og samme gang sætter karikaturen ind i et gen-

reæstetisk perspektiv (karikaturen som en afløser for den ældre sammenhæng mellem 

satire og idyl) og spørgsmålet om forholdet mellem kønsdrift og ægteskab ind i en køns- 

og socialhistorisk kontekst, hvor organisme og orgasme rimer på hinanden og afkaster 

merbetydning af mentalhygiejnisk art: 
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Man må i fornuftens navn indprente sig alle de skadesvirkninger, som en kapitu-

lation til væskernes vellyst fører med sig. / Problemet er kort og godt det, at den 

seksuelle vellyst ikke lader sig isolere sådan som moderne prævention har for-

mået det. I orgasmen forbinder en mand sig ikke kun med den kvindelige krop, 

men også med noget, man kunne kalde familiens krop. Der sættes børn i ver-

den, skal etableres husstand, investeres af de elskede penge osv. I det hele ta-

get medfører den seksuelle vellyst således en uoverskuelig forøgelse af det ka-

os, et menneske kan være tvunget ind i; den er begyndelsen til inkarnationen i 

et familielegeme, som er endnu mere vægelsindet og uoverskueligt omkringfa-

rende end ens egen genstridige krop er det. 

 

4re Skiemte-Digte er noget af det mest vellystne og idérige, Holberg har skrevet – i en for-

holdsvis ung alder og som optakt til komedierne. Komedierne tematiserer de tætte og 

uigennemskuelige forbindelser mellem vellyst og vægelsind i forhold til ægteskabet. 

Samtidig er komedierne jo selv et stort maskespil, der bringer mange forskellige menin-

ger til torvs, alt efter hvor og hvem man spørger, om ægteskabets herligheder, hellig-

domme og håbløsheder. Komedierne vrimler med spektakulære udsagn om og perspek-

tiver på ægteskabet. Det er ofte i ly af det, at komedierne driver deres lystige spil mellem 

konventioner, kaos, krav og kærlighed. 

Komedier handler som ægteskaber ofte om penge og sex, om økonomi og erotik. 

Holbergs hovedfigurer, fx Den Stundesløse, frygter for deres penge eller er bange for ero-

tikken – og derfor har de så forkvaklet et forhold til ægteskabet.  

I enkelte komedier hersker den kvindeskikkelse, der per konvention står uden for 

ægteskabet, men måske også i en anden forstand – i en anden verden end vores – holder 

det på sporet: skøgen, luderen, den prostituerede, elskerinden. 

I andre komedier finder vi et klassisk komediemotiv: ved list og intrige at forpurre 

det fornuftsægteskab eller tvangsægteskab, som nogle ellers ønsker sig iværksat mod de 

unges vilje. Det motiv finder vi igen i fx Den stundesløse. Men Holberg er sjældent blot ude 

på at destruere de forkerte ægteskaber. Han er på den anden side heller ikke blot ude på 

at lade komedierne ende i og med de rigtige ægteskaber, dvs. enten fornuftsægteskaber 

eller dem der baseres på kærlighed, kildevand og krumme tæer.  

Der er ofte i komediernes ellers ofte lykkelige slutning i kærlighedsægteskaber 

nogle mørke punkter, der har flere betydninger. De virker tilbage på forståelsen af hand-

lingens storladne og komiske tematisering forkvaklet sjæleliv og fantasteri (hos fx patri-

arken), der – af intriganterne – sættes i tjeneste hos det ægte kærlighedsliv (de unge). 

Den lykkelige udgang virker med Jens Kruuse berømte formulering i Holbergs maske 

(1964) som ”et fald fra noget herligt uholdbart til noget jævnt holdbart”. Og det ændrer 
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så igen forståelsen af selve den lykkelige udgang i fx ægteskab; den bliver tvivlsom. ”At 

en komedieslutning er et ?”, siger Ole Thomsens i sin kongeniale og storladne disputats 

om Komediens kraft (1985), ”kommer altså ikke først deraf, at den, skønt selv et holdbart 

punktum, kommer i spænding med noget uholdbart og langt vægtigere; nej finalens eget 

materiale er tvivlsomt”. 

Det er altså nogle genrespecifikke forhold i komediernes ofte lykkelige slutning i 

ægteskab, der gør os opmærksomme på, at det der belyses er noget mere grundlæggen-

de menneskeligt end blot ægteskabet som leveform og samfundsnorm: Det, der kritise-

res først og sidst er menneskelig vanetænkning og selvforskyldt umyndighed. Komedier-

ne drives frem af energiske sammenstød mellem historisk nedarvede privilegier (personi-

ficeret af familiens patriark) og samtidens eller fremtidens opgør herimod (personficeret 

af de unge og elskende), mellem konventioner og tabuer.  

Kant sagde i 1700-tallet: Hav mod til at vide! Holberg sagde før ham: Hav mod til at 

være – i dig selv og i ægteskabet, hvis du indgår det. Forbliv altid en smule ugift, eller for-

giftes du og dit ægteskab med. Forbliv dig selv – ikke blot af hensyn til dig selv, men også 

netop af hensyn til ægteskabet som leveform og samfundsinstitution. 

Og det er præcis, hvad der tematiseres for fuld kraft i flere af vor tids markante 

sceniske fortolkninger af Holbergs komedier. Jeg skal give fire eksempler, der kort og 

godt udlægger tre af Holbergs mest kendte komedietekster, der vel at mærke i sig selv 

forholder sig radikalt til ægteskabet – nemlig iscenesættelser af komedierne Den Vægel-

sindede, Den Stundesløse og Jeppe på Bjerget. Tre komedier som i de moderne sceniske 

fortolkninger ikke blot understreger de oprindelige historiske komedieteksters radikale 

omgang med ægteskabet, men direkte ryster ægteskabsinstitutionen i sin både historiske 

og moderne grundvold. 

 

Den selvforskyldte umyndighed 

Da Det Kongelige Teater i København satte Den Vægelsindede i scene i 2000, lagde man i 

særlig grad vægt på at modernisere netop vægelsindet på dets erotiske niveau. Lucretias 

vægelsind lignede til den ene side en form for uvillet og ubevidst kronisk uskyld, der er så 

let at kritisere, men til den anden side også en bevidst form for livsvilkår, hvor erotikken 

og sexualitetens omskiftelighed er et styrende princip.1 

Konfrontationen i Holbergs ’oprindelige’ udgave af Den Vægelsindede mellem Lu-

cretia og hendes omverden, er af samme art som den konfrontation, der kan fremtolkes 

mellem den oprindelige klassicistisk-psykologiske figur og en moderne psykologisk for-

 
1 I artiklen ”Nok sagt! Om villet vægelsind og erotisk vidensdannelse i Den Vægelsindede anno 2000” 
(Tidsskriftet EDAA nr. 1, 2000) har jeg foretaget en omfattende og sammenlignende tekstdramaturgisk 
undersøgelse af Den Vægelsindede i Holbergs version resp. Det Kongelige Teaters version. 
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tolkning af Lucretia. Konfrontationen afslører, at det klassiske komediemenneske er for-

elsket (i Torben), men ikke derfor mere outreret; mens den moderne Lucretia netop ved i 

fuld alvor at være forelsket kommer til at fremstå outreret og selvopmærksom ud over 

det normale – selv om det i virkeligheden er omverdenen og ægteskabsinstitutionen, der 

ikke er vant til at have at gøre med høje følelser og en sådan form for erotisk foranderlig 

vidensdannelse. 

 

Den erotiske vidensdannelse, sådan som den kunne siges at være styrende for Den Vægel-

sindede anno 2000, tenderer mod at blive erotisk vildfarelse, der fører selvforskyldt 

umyndighed med sig. Den selvforskyldte umyndighed kan også opstå fra en anden side i 

Holbergs komedier. Det er Den Stundesløse et eksempel på – og det blev tematiseret i Det 

kgl. Teaters fortolkning af Den Stundesløse i 2003.  

Den Stundesløse havde nu skiftet køn, men for så vidt ikke stand; hun var nu blevet 

en moderne karrierekvinde. Hun er og forbliver ugift og efterlades i denne sceniske for-

tolkning ikke som hos Holberg på scenens midte med alle omkring sig og Pernille ved sin 

side og selvironisk overgivende sig situationen og det tabte domæne (datteren har fået 

den hun ville; ikke den Vielgeschrey ville).  

Hér i den sceniske fortolkning anno 2003 er Holbergs slutning ændret, således at 

Pernille er helt væk og Vielgeschrey står ude i siden af scenen i mørke, hvorefter der 

blændes op et kort øjeblik og man ser den moderne skuespiller smile skævt af sin egen 

rolle og habitus. På samme måde og af samme grund er Holbergs oprindelige morale 

simpelthen skåret væk. I det mørklagte øjeblik før scenen lyses op igen og man ser skue-

spilleren træde ud af sin rolle, overgives iscenesættelsens erfaring til tilskuerne: Denne 

Vielgeschrey er efterladt i scenens og verdens udkant, alene og ensom. Ikke fordi hun selv 

er ugift eller vil tvinge sin datter til et ægteskab baseret på andet end kærlighed – men 

fordi hun ikke tør kende sig selv, ironiseret som det moderne menneske hun er. 

Det kgl. Teaters iscenesættelse af Den Stundesløse levede faktisk på sin måde og sit 

niveau op til en historisk betinget situation i Holbergs komedietekst.  

Holbergs komedietekst er ofte og med god grund blevet udlagt til mere eller mindre di-

rekte at handle om det at tematisere det ægteskab, der mere eller mindre reaktionært el-

ler progressivt afbalancerer fornuft med tilbøjelighedskærlighed og er en del af Holbergs 

moralske systema og plan bag det hele. 

Men i lyset af Det kgl. Teaters iscenesættelse af Den Stundesløse kan faktisk begge 

versioner, Holbergs oprindelige tekst og den sceniske fortolkning anno 2003, siges i virke-

ligheden slet ikke at handle om at finde en gylden middelvej, en social konsensus mellem 

tilbøjelighedsægteskabet og fornuftsægteskabet. Snarere handler den om hovedperso-

nen Den Stundesløses egen umyndighed, der fremkommer som en konsekvens af 
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hans/hendes indstilling til sig selv og til ægteskabet, hans eller hendes konstante insiste-

ren på at være øverste myndighed ikke bare af navn, men også af gavn i forhold til sig selv 

og sine omgivelser. En umyndighed, der de facto skaber ufornuft. 

 

Det moderne tvangsægteskab 

Denne tematiske forskydning: fra ægteskabsproblematik til myndighedsproblematik sker 

i såvel Den Stundesløse som Den Vægelsindedes tilfælde som en konsekvens af komedie-

handlingens spil på indgåelse af ægteskab som en tvivlsom lykkelig slutning. Den samme 

tematiske forskydningsproces er på færde i mit tredje eksempel: Jeppe på Bjerget. Her er 

ægteskabet blot forudsat; det forlængst indgåede og nedgroede ægteskab mellem Jeppe 

og Nille er det måske vigtigste konstituerende dramaturgiske princip i komedien. 

Ægteskabet som moderne tvangsudskrivning – det er kodeordet i nogle af de nyeste 

sceniske fortolkninger af Jeppe på Bjerget. I forhold til den sceniske Holberg-tradition er 

der egentligt intet nyt i det. Op gennem det 20. århundrede har Jeppe på Bjerget været 

genstand for en moderniseringsproces, der har løbet ved siden af den naturalistiske og 

højkulturelle Holberg-tradition, som især er udgået fra Det Kongelige Teater i Køben-

havn2. 

Der er flere typer af moderniseringer af komedien, hvoraf en for denne artikel særlig 

interessant skal fremhæves3 – nemlig den type af modernisering af Jeppe på Bjerget, der 

fastholder komediens klassiscistiske plot og dramaturgi, men radikalt opdaterer komedi-

ens øvrige elementer eller niveauer såsom handling, figurtegning og sprog til iscenesæt-

telsens samtid og kontekst. Jeg skal nævne to eksempler på denne type modernisering af 

komedien, nemlig hhv. Poul Henningsens Op og ned med Jeppe (1937) og Ole Bornedals 

Jeppe! (2002).  

 

Provokatøren, lysmageren og kulturradikalisten Poul Henningsens såkaldte revykomedie 

Op og ned med Jeppe – et mareridt i to akter (1937) handler om en direktør, der stærkt be-

ruset placeres i et socialdemokratisk hjem og indbildes at være arbejder.4 

 
2 At der findes en anden holbergsk komedietradition, især en anden Jeppe på Bjerget, ved siden af den 
højkulturelle fortolkningstradition, der både rækker længere ud (socialt og demografisk) og tilbage 
(tidsligt) end man vanlig vis forstår det, belyses i to artikler: Gunnar Sivertsens “Om Jeppe paa Biergets 
tidlige receptionshistorie” og Gunilla Dahlbergs “Svenskarna och Jeppe paa Bierget” (begge i antologien 
Holberg i Norden 2004). 
3 I artiklen ”Holbergs Jeppe – en gammel traver på nye sceniske vildspor” (Holberg i Norden 2004) giver 
jeg en typologisk oversigt over fire former for modernisering af Jeppe på Bjerget. Artiklen studerer især 
Staffan V. Holms Jeppe 96 (1996) og Bornedals Jeppe!  ud fra et tilgrundlæggende komedieteoretisk per-
spektiv på monologen og dens brug af traditionelt lyriske figurer som apostrofen og antropomorfismen 
som litterær og scenisk talehandling og dettes virkningsæstetiske betydning for komediens både histori-
ske og nutidige dimensioner. 
4 Poul Henningsens Op og ned med Jeppe blev til under hektiske omstændigheder. Ikke blot var det 
netop en revykomedie, dvs. den indgik i en for en dansk kontekst rig tradition for tæt og højaktuel dialog 
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Med Op og ned med Jeppe er der, som titlen antyder, vendt op og ned på komediens soci-

alpolitiske tema: Hvem med hvilken social habitus driver hvilket socialpolitisk og menne-

skeligt rollespil med hvem? Men det interessante her er, hvilken betydning det har for 

ægteskabet mellem Jeppe og Nille? 

Jeppes ræsonnement er i 1937 det selvsamme som hos Holberg i 1722. Jeppe argu-

menterer begge steder således at seksualiteten, alkoholismen, sorgen og livsfornuften 

bliver præmisser for hinanden i den komiske livsindstilling, han baserer sin verden på. Han 

trækker hele komediens tabuer frem og gør dem til konventioner for sin egen færden i 

den – og dét gør ham til en enestående kompleks komediefigur i Holbergs univers.  

Jeppes sans for på én gang at tale med komisk patos og samtidigt gøre problemer til 

anekdoter, der dermed antager proportioner som kan menneskeliggøres – antropomor-

fiseres – for derefter at gøres til lattermateriale, er helt unik. Derfor fastholder selv nok så 

radikale moderniseringer af Jeppe på Bjerget også Jeppes monologer i alt væsentligt. 

Mennesket Jeppe når ad ræsonnementets vej frem til, at det bedste måske var om 

ægteviven døde og kom i helvede, så han kunne få fred på jord; komediefiguren og –

tænkeren Jeppe slår ham straks for munden: det er en dårlig idé, ”thi som Helvede er al-

lereede fuld af onde Qvinder, kunde Lucifer, maa skee, skicke hende tilbage igien, og saa 

blev hun endda værre end hun er”. Sådan taler Holbergs Jeppe: Han sætter sine kvaler på 

jord og i ægteskabet ind i en komisk horisont og argumentation og antyder dens religiøs-

mytiske dimensioner. Den moderniserede Jeppe gør oftest det samme. Dog er de komisk-

mytiske dimensioner ofte erstattet af mere håndfaste og materielle argumenter og kon-

klusioner. Nille er på samme måde moderniseret således, at hun ikke mere er en ’mysteri-

oso’, hvad PH betegnede som en blanding af noget satanisk og guddommeligt, men sta-

dig virker på Jeppe som en sådan.5 

 

 
med fænomener og typer i samtiden, der – som i en revy – indforskrives i Holbergs oprindelige 
rollesætning, replikker og handling. Til selve komedieteksten hører sange skrevet af PH og Sven Møller 
Kristensen med musik af Bernhard Christensen, Børge Roger-Henrichsen m.fl. Men komedien blev også 
til i et akut forsøg på at redde det københavnske teater Riddersalen fra lukning. Manuskriptet findes så 
vidt vides ikke mere i originalversion, men Viggo Kjær Petersen rekonstruerede det ud fra manuskript-
versioner og brudstykker fundet i PHs og Bernhard Christensens arkiver på Det Kongelige Bibliotek, og 
Aalborg Teater satte stykket på scene i anledning af hundredeåret for PHs fødsel i 1994, nu med prolog 
af Ernst Bruun Olsen. Op og ned med Jeppe blev iscenesat af Morten Hovmann og Jeppe spillet af en af 
Danmarks mest loyale Holbergskuespillere, Ebbe Trenskow. – Jeg takker Anker Gemzøe for at have ledt 
mig på sporet af dette under en gåtur i silende regn i Bergen på Holbergs fødselsdag 3. december 2004, 
og for at have overgivet det rekonstruerede manuskript til mig for videre studier. 
5 PH bruger ret beset betegnelsen om den anden af Holbergs tre mest komplekse kvindefigurer: Pernille 
i Den Stundesløse (den tredje er som navnet antyder Lucretia, hovedfiguren i Den Vægelsindede), sådan 
som hun blev fremstillet af den med PH samtidige og langt hen ligesindede Liva Weel, Danmarks 
dengang mest kendte og elskede revysangerinde, som ikke var fortrolig med den dengang stadig 
levende højkulturelle Holbergtradition. Liva Weel blev i 1930 hentet op af folkedybet for at spille Pernille 
på Det højkulturelle Kongelige Teater i København; en tradition, der siden blev taget op igen i 1950’erne 
med Osvald Helmuth som netop Jeppe på Bjerget. 
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Sådanne moderniseringer af komediens menneskesyn og ægteskabelige relation er ikke 

mindre komisk, men mere genkendeligt for et samtidigt publikum: 

PHs Jeppe anno 1937 taler direkte ind i 1930’ernes danske kvindefrigørelses- og 

sexualdebat, når han konkluderer således på samme sted i komedien: ”Jeg ønsker ikke 

engang, at Nille sku’ gå hen og dø, for så blev jeg vel bare tvunget til at gifte mig med 

Pysse i Lavendelstræde. Hende syntes jeg så så velskabt ud, men det holdt ikke i dagslys 

og hun er uden medgift”.  

 

Jeppe har altså i PHs version en elskerinde i sit dagligliv, og ikke blot i komediens tempo-

rære narrespil (som baron eller arbejder for én dag). Nille har det altid, i Holbergs tekst 

såvel som i moderniseringerne af den – og altså også hos PH, helt i tråd med tidens, 

1930’ernes sexualdebat og idealiseringer af det åbne ægteskab. Den forståelse af ægte-

skabsinstitutionen, primært båret frem inden for kunstneriske, højborgerlige og intellek-

tuelle miljøer, trækker tråde tilbage til samme debat i 1880’erne under Sædelighedsfejden 

og endnu længere tilbage Søren Kierkegaards tid, Guldalderen, 1830-1840’ernes tilsva-

rende miljøer. Hele vejen igennem: Ægteskabet som noget, der er åbent til begge sider; 

det ægteskabelige samliv som noget, der nok rummer og i en vis forstand er baseret på 

en form for ever lasting fornuftskærlighed, men som helt fundamentalt bygger på en alt-

afgørende skelnen mellem driftsliv og dagligt samliv – som vel at mærke kun mændene 

reelt nød godt af.6 

Men igen: I PHs 1930’ere og hans tolkning af Jeppe på bjerget er Jeppes elsker-

relation dog en ret prosaisk relation ved navn Pysse – og den relation holder ikke til at se 

dagens lys. Jeppe har vel næppe været mere frisat, både socialt og sexuelt, end i PHs ver-

sion – og det klarer han slet ikke. PHs Jeppe var på sin tids betingelser lige så stor en tra-

gikomisk hanrej som Holbergs fæstebonde var, om end af andre grunde. 

 

Dermed er vi fremme ved mit andet eksempel, nemlig Ole Bornedals Jeppe! fra 2002. Hvor 

PHs Jeppe er direktør fra den rige ende af Storkøbenhavn, er Bornedals Jeppe arbejdsløs 

fra den fattige udkant af Storkøbenhavn – men ræsonnementet er det samme i forhold til 

ægteskabet: Nille skal ikke dø, for det er hende der ligger inde med pengene og med ad-

gangen til sex i form af ”Miss Erika”, som det hedder hos Bornedal (og som læseren nok 

 
6 PH fremsatte sit synspunkter overalt, også i den kunstneriske genre, han er mest kendt for, viserne. En 
af de mest berømte er Man binder os på hånd og mund (1940). Visen omtales ofte som et memento mod 
nazismen og den tyske besættelsesmagt i Danmark – men strofe 2 er et direkte argument ind i sexualde-
batten: 

Kærlighed og ægteskab, 
 hvad kommer de hinanden ved? 
 Kærlighedens tomme gab, 
 til kæben går af led. 
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kan forestille sig er et mere kønsspecifikt organ end det remedie ved navn ”Mester 

Erich”, hvormed hun i Holbergs tekst prygler Jeppe). 

Den moderniserede Jeppe anno 1937 såvel som 2002 er stavnsbundet. Ikke som i 

Holbergs tekst som fæstebonde underlagt baronen, men stavnsbundet til Nilles domæne, 

der samtidig er komediegenrens urdomæner: sex, vold og økonomi.  

I Bornedals Jeppe anno 2002 radikaliseres netop denne tendens: Jeppe er stadig en 

komediefigur, der nok drives socialpolitisk gæk med (det er historien om at blive gjort til 

grin som baron for en dag); men hans væsentlige og potentielt komiske tragedie er nu, at 

han ikke kender sig selv, fordi han ikke – til trods for ægteskabet – for alvor er kendt og 

elsket af andre eller en anden. Jeppe i disse moderne klæder er nok gift med Nille, men 

hans erfaringer og erkendelser knytter sig mere til at være et moderne, individuelt men-

neske, der hele tiden selv vil bestemme, men som er dybt afhængig af andre – de andre, 

som ikke vil have med ham at gøre: Helvede er, siger denne Jeppe med sin kone stående 

ved siden af – Helvede på jord er, at ”ingen kender dig, og der er heller ingen, der har lyst 

til at vide hvem du er” – et uhørt, men kendt tabu i en moderne verden. 

 

Men Jeppe er til alle tider og i alle fortolkninger stadig umiskendelig Holbergs Jeppe med 

hvad dertil hører af selvironi og selvindsigt. Hvordan denne selvironi praktiseres er for-

skellig. I Op og Ned med Jeppe tilføjes Jeppes kendte konklusion om, hvorfor han må drik-

ke denne afgørende pointe angående en slags konstruktiv essentialisme: ”Må jeg da vel 

ikke i lyse stunder drikke?” [min kursivering, pct]. I Bornedals Jeppe! afbryder Jeppe sig 

selv midt i sit selvynkende drikkeri hos Jaco(b) og kaster sig ud i en dialog med sit, hvad vi 

godt kunne kalde ’overjeg’: 

 

JEPPE 

"Halloo … Jeppeeee?" 

"Hvem der?" 

"Hallooo" 

– Nååå, det er bare pligten der kalder. farvel Jaco. 

 

Denne Jeppe er et moderne selvbevidst menneske, der er psykosomatisk fortrolig med, 

at den alkoholiserede krop har det med at ryste det selvbevidste subjekt og rykke i 

normalsproget. Han er indforstået med at leve med en flertydig eller differentieret 

identitet. Han spiller hele tiden diskursivt på, at han aldrig helt ved, om det er ham eller 

Nille, der er subjekt, og hvornår det er ham selv eller Nille, der er adressat.  

Bornedals Jeppe anno 2002 ved alt om, at han har ”pligt for til i morgen” (som det 

lyder i TV2s sang fra samme tid) og at han er mere end én; men han konstant har 
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problemer med faktisk at leve med sig selv og sit ægteskab – præcis som historiens og 

traditionens Jeppe har det af andre grunde.  

 

Holbergs førmoderne og oplysningsramte Jeppe anno 1722, PHs kulturradikale og tildels 

modernistiske Jeppe anno 1937 og Bornedals helt moderne, i en vis forstand postmoder-

ne Jeppe anno 2002 har det til fælles, at de hver for sig er sig bevidst om nødvendigheden 

af et vist mål af livsløgn for ikke at gå under.  

Den førmoderne, den moderne og den postmoderne Jeppe ejer på hver deres må-

de en høj grad af komisk selvrefleksivitet, der så at sige gør dem i stand til at give hinan-

den hånd hen over hovedet på det moderne dramas tilbagevendende kolde indsigt i 

sandhedens dilemma: At sandheden ofte gør mere skade end gavn. Det er det modernes 

repræsentant i Ibsens Vildanden (1884), Gregers Werle, der fremsætter den kendte for-

mel: ”Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det 

samme”. 

Det er vigtigt at påpege, at hvad det modernes repræsentant i Vildanden mener, jo 

ikke er synonymt med dramaets morale eller erfaring, sådan som den kan samles i en sum 

af erfaringer, høstet af de involverede i Vildanden. Forbundet med hinanden i familielivet 

ender det tragisk på flere niveauer, fordi de enkelte personer præges af for store illusio-

ner og livsløgne. Overfor det står den kolde og nøgne sandhedssøgen.  

Bag om det hele fortæller dramaet os, kan man påstå, at en vis diskret og afklaret 

dosis af livsløgn i forhold til ens egen eksistens eller ægteskabet ikke er af vejen. Dette 

nødvendige tabu er tungt at danse med som tragedie, men oplagt at forme til komisk stof 

– viser Jeppe os. 

 

* 

 

Ved at skildre ægteskabets og ægteskabsinstitutionens historiske og genrebestemte be-

tydning i Holbergs komedier har jeg forhåbentlig givet læseren et indtryk af, hvordan 

denne konvention og institution – ægteskabet – ændrer status og betydning i og med at 

forskellige tiders sceniske fortolkninger af den ændrer sig. Især når disse baseres på de 

pågældendes samtidige tendenser og tabuer omkring ægteskabsinstitutionen. Når teat-

rets klassikerfortolkning af fx Holbergs komedier, for det er der tale om her, omfavner 

dens samtid og tager den med op på scenen, så er har det flere gode konsekvenser: 

Dels reaktualiseres de historisk betingede forhold i Holbergs komedier i en under-

holdende form, der kan være lærerig for samtidens publikum. Dels spejler iscenesættel-

sen samtidige tendenser og tabuer på en overrumplende måde, der rykker i forståelsen af 

disse. Og endelig, hvad der måske særligt er interessant for dramaturger, teaterhistorike-
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re og den slags, så fører det til nye udfordringer af og til komediegenrens klassiske do-

mæner: sexualitet, vold og økonomi. 

Hvad lærer vi af det? Noget om den givne samtids forståelse af ægteskabet som 

styrende samlivsform og samfundsnorm. Men især noget om dertil relaterede fænome-

ner som sexualhistorie, kønnenes indbyrdes stilling, tolerance, næstekærlighed og (selv-

forskyldt) umyndighed. De var aktuelle fænomener på Holbergs tid; de er ikke mindre ak-

tuelle i vores flerkulturelle verden, hvor det ikke blot er ’de andre’ og deres kultur, der har 

deres hyr med finde deres nutidige mere eller mindre arrangerede eller forudbestemte 

plads i ægteskabsinstitutionen; hvor selv de politiske institutioner har deres hyr med at 

acceptere de mest almindelige ligerettigheder mellem kønnene; men også hvor vi etniske 

danskere og skandinavere tamper løs på ægteskabsinstitutionens praktiske og fornuftige 

sider og derved tvinger nye menneskelige tabuer frem i den – siger altså nogle af de sene-

re års sceniske fortolkninger af Holbergs komedier. 
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