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Hvis det regner

Teaterselskabet aflyser aldrig på forhånd sine friluftsforestillinger på grund af vejret. Sommerklimaet er om-
skifteligt, og erfaringen viser, at trods dagen har været våd og grå, kan aftenen sagtens blive smuk og skyfri. 
Hvis det regner ved en forestillings begyndelse, men der forventes opklaring indenfor en halv time, udsæt-
tes forestillingen.
Hvis der kommer en byge, afbrydes forestillingen i op til 15 minutter, og forestillingen genoptages.  
I Simonsens Have er der gode muligheder for at søge ly. 
Hvis der aflyses indenfor en samlet spilletid på en halv time, refunderes billetterne. Aflyses der herefter, 
refunderes billetterne ikke, men de er til gengæld gyldige til en forestilling en anden dag.

ERASMUS MONTANUS
eller RASMUS BERG

af

Ludvig Holberg
Comoedie udi fem Acter

Teaterselskabet 
PULCHRA SEMPER VERITAS

opfører

ERASMUS MONTANUS 

d. 13.-27. juli 2012, undtagen lørdage og søndage.
Der spilles hver aften kl. 19 i traktørstedet

SIMONSEN HAVE i Den Gamle By
og 

søndag d. 15. juli 2012 kl. 14
i Barokhaven ved Gammel Estrup Herregaardsmuseum.

Billetter 100 kr., studerende 60 kr., 
børn under 12 år har gratis adgang.

Billetter kan reserveres på www.teaterselskabet.dk
og fra 1. juni på tlf. 50 90 14 74

og købes senest 10 min. før forestillingen.
Husk: kun kontant betaling!

Der er fri adgang til Den Gamle By fra kl. 18. 
Mad kan købes på stedet eller madkurv kan medbringes, dog skal alle drikkevarer købes på stedet.

Der er fri adgang til Barokhaven ved Gammel Estrup mellem 13:30 og 14:00. 
Madkurv kan medbringes, og kaffe samt kage kan købes i haven.

 I tilfælde af regn flyttes forestillingen indenfor, nærmere informationer gives på stedet.

Forestillingen varer ca. to timer inklusiv pause. 

Foto: Kasper Løftgaard
Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s, Aarhus.



Erasmus Montanus
En mand vender hjem

Det er ikke nok at have ret – man skal også have ret 
til at have ret. Dette må Erasmus Montanus sande i 
Holbergs komedie af samme navn. 
Komedien handler om den unge student Rasmus 
Berg, der efter at have studeret i København, vender 
hjem til sin fødeegn for at hente sin forlovede. Vi 
møder ham, lige da han er ankommet fra den hekti-
ske hovedstad, og nu befinder sig hjemme på bjer-
get, et lille landsbysamfund med jævne folk. Efter 
sin tid som student i København har Rasmus Berg 
ændret sit navn til det latinske Erasmus Montanus. 
Han er nu for belæst til at kunne lade en bondeknægt 
kalde sig for bror, og han er ved at miste sin forlove-
de Lisbed, da folkene på bjerget anklager ham for at 
sprede falsk lærdom. Han er nemlig fast besluttet på, 

at jorden er rund, hvilket ifølge Jeronimus, Lisbeds 
far, er kætteri. Og ingen vil gifte sin datter væk til 
en kætter. Derfor må Erasmus, for at få sin sviger-
fars tilladelse til at gifte sig med sit hjertes udkårne, 
tilslutte sig sandheden på bjerget, at jorden er flak 
som en pandekage! Det er denne problematik, der er 
selve komediens omdrejningspunkt. 

En sten kan ikke flyve. Morlille kan ikke flyve. 
Ergo er morlille en sten
Komedien er spækket med møder mellem men-
nesker, der ikke taler det samme sprog. Og dette 
gælder paradoksalt nok også, når begge parter taler 
dansk. Hele komedien igennem bliver ord udvekslet, 
men det er et tilbagevendende komisk element, at 
parternes sprog ikke følger de samme spilleregler. 
Folkene på bjerget tror på, at ordet kan ændre ver-
den, og den sandhed, Erasmus Montanus fremstiller 

i sproget, godtager de. Dette ses i det klassiske ek-
sempel med morlille, der i sproget bliver til en sten 
– og som tror på, at forvandlingen reelt finder sted. 
Sproget bliver en skaber af en virkelighed, som 
ingen grænser kender, og hvor ingen sund fornuft 
hører hjemme. Erasmus’ tankegang stemmer ikke 
overens med den fælles virkelighedsopfattelse hos 
folkene på bjerget, og hans ”magiske” sprog ryster 
deres verden. 

Den sunde fornuft 
I komedien møder vi også Erasmus’ bror Jacob, den 
yngste søn, der er blevet på bjerget for at hjælpe 
til på forældrenes gård. Han taler ikke et ord latin, 
men finder derimod virkeligheden i det, han sanser. 
I komedien optræder han som repræsentant for den 
sunde fornuft, hvilket er et gennemgående tema 
hos Holberg. Jacobs karakter bygger på en 
tiltalende naivitet, og han er tilfreds med sin 
stand, hvilket står i klar kontrast til Erasmus 
Montanus, der bevidst søger en distance 
til sit sociale tilhørssted. Hvor Erasmus 
svælger i sin lærdom på bjerget, hvor 
ingen forstår ham, har Jacob fokus på 
selve nytten. Han udtaler sig om jor-
dens form på følgende måde: ”Thi når 
jeg blot kan få folkene til at arbejde, 
må de gerne sige for mig at den er 
ottekantet”. Jacob tilpasser sig de 
rammer, han befinder sig i og udfører 
det arbejde, der forventes af ham. Han 
er den jævne bondedreng, som ikke 
søger anden sandhed end den, der giver 
mening der, hvor han befinder sig.

Erasmus kan have ret i det han siger, men 
ikke i forhold til hvem, han siger det til. 

Holberg viser med Erasmus Montanus, hvordan 
en logik, der ikke orienterer sig efter kendsgernin-
gerne, må give sig fortabt. Han skrev komedien i 
1723, men den havde først sin urpremiere i 1742 
– og det i Hamburg. Men komedien kom tilbage til 
Danmark og blev første gang spillet i Bergs Hus i 
1747, senere i 1751 på Det Kongelige Teater. I dag, 
over 250 år senere, spilles denne folkekære komedie 
igen i Simonsens Have. God fornøjelse! 

Julie Greve Ejlersen, instruktør.
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