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Torben Kragh Grodal: 

TILPASNING ELLER FREMMEDGØRELSE 

"Erasmus Montanus" og "Den 11. juni" som ideologiske afgrænsninger af 
enevælden i forhold til feudalisme og liberalisme. 

Enevælden er karakteristisk ved at være en overgangsform mellem 
feudalismen og det 19. årh.'s "rene" kapitalisme, liberalismen. Enevælden 
er et resultat af produktionsforholdenes (basis') ændring fra feudalismens 
naturaløkonomi til en markedsøkonomi bygget på kapitalbesiddelse, hvor 
jordbesiddelse kun er en særlig manifestation af kapitalbesiddelse. Enevæl
den er samtidig udtryk for et "tidligt" kapitalistisk samfund, hvor en 
stærk, bureaukratisk samfundsmagt organiseret omkring kongemagten 
dirigerer markedet (merkantilismen) og derved til en vis grad står som 
garant for den sociale orden. I sin ekstreme form vil enevælden ("af guds 
nåde" dvs. forankret i et religiøst absolut) postulere sig som en statisk 
hierarkisk samfundsorden af næsten "naturligt" tilsnit (som kastesam
fund), i skarp modsætning til den sociale realitet, idet enevælden er et 
temporært resultat af en dynamisk kapitalismes udvikling, en udvikling der 
medfører en stadig ændring af ejendomsforholdene, hvorved i.eks. den nye 
kapitalistklasse erstatter den gamle feudaladel. 

Jeg vil i det følgende, med udgangspunkt i Erasmus Montanus og "Den 
11. juni", forsøge at redegøre for ideologiske implikationer af Holbergs 
komedier. 

ERASMUS MONTANUS 
Handlingen starter med første akt, første scene's beskrivelse af faderen 
Jeppes positive holdning og forventning til sønnens, Erasmus', sociale 
avancement, men allerede her antydes konfliktmomenterne ved dette 
avancement: 1. ikke-kommunikation, manglende "forståelse" mellem 
Jeppe-Bjerget og Erasmus. 2. "avind"; Per Degns avind får Jeppe til at 
kontrastere "de lærde", hvis aktivitet er præget af personlige konflikter 
p.gr.a. indbyrdes konkurrence, med bønderne, hvis konkurrence om de 
bedste produktionsresultater er præget af konfliktløshed. Dvs. materiel 
produktion medfører fredelig konkurrence, immateriel produktion medfø
rer u-fredelig. 

Per Degns syn på lærdom og latin præsenteres i 1,3. Latin er et middel 
til at hjælpe en "udi alle Forretninger". Pers "lærdomsiver" er, i 
modsætning til Erasmus', styret af den materielle "nytte". Denne 
materielle styring forklarer måske hvorfor Per Degns skæbne bliver blidere 
end Erasmus'. 

I 1,5 præsenteres man for en mand-kvinde-modsætning: Lisbed(Magde-
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