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2 oversigtsartikler - Holberg og Oplysningstiden - kan findes på issuu, men også som ePub. Oprindelig
skrevet til Operation Dagsværk:
issuu: Holberg og Oplysningstiden
ePub: Holberg og Oplysningstiden

55/2016 • Pepys ... Holberg og Montesquieu • April 2016 • Som ePub: http://holberg.nu/55-Pepys.epub
Samuel Pepys om London's brand. Holberg om København's brand, desuden optrykkes 8 af Holberg's
epistler om engelsk historie, Cromwell og - ikke mindst - om Montesquieu. Holberg kunne i sin tid
argumentere for at Enevælden var et glimrende system for Danmark, Norge og Island. I dag var dét
synspunkt ikke gået. Og tilsvarende gælder at uanset de store økonomiske, sociale, kulturelle,
uddannelsesmæssige og politiske forskelle der er på indbyggerne nuomstunder, så har det store flertal - som i
den sidste ende har retten til at bestemme - en grundopfattelse som ville have været meget langt ude på
Holberg’s tid. Samtidig må det konstateres at Holberg var den første store dansk-norske statsteoretiker der
skrev for et publikum der både omfattede samfundets øverste og ’mellemste’ lag. Her må fremhæves

beskrivelsen af Danmark-Norge i slutningen af 1720’erne, adskillige ’moralske’ skrifter – således værket om
naturretten og de Moralske Tanker – mange af de historiske skrifter, desuden helte- og heltindehistorierne
(som Holberg selv trak frem fra tid til anden) og vel osse hans underfundige fortælling om Niels Klim? - Om
bønderne skrev Holberg sidst i sit liv: Hvis man vil forsøge at kiæle for vore Bønder, vil man strax faae mange
øde Gaarde. Af Frihed avles derfor ikke Arbeydsomhed ey heller Stridbarhed [epistel 518].

54/2014 • Erindringer i GPS'ens tid • Marts 2014 • I anledning af Thomas Bredsdorff's erindringer Gør hvad
du vil – men sig hvad det er. • Som ePub: http://holberg.nu/54-Erindringer.epub

53/2013 - Omstillingen • Juni 2013 [PDF] • Som ePub: http://holberg.nu/53-Omstillingen.epub
Hs Majestæt Dronningen og Prinsgemalen på vej til en 'revitalisering' af Eremitageslottet

52/2013 - Lockouten eller eksklusionens 3' uge • April 2013 [PDF] • Som ePub: http://holberg.nu
/52-Lockouten.epub
Tænk hvis en lærer - der ikke kunne få sine elever til at 'forstå' - ekskluderede dem? Mon ikke man så ville
have en formodning om at der kunne være noget der var en smule galt, noget der skulle sés på, noget der måske - skulle tackles med en seriøs analyse og muligvis osse med efteruddannelse?

51/2012 - Jeronimus - en Hedebol fra 1710? • Oktober 2012 [PDF] • Som ePub: http://holberg.nu/ePub/51Jeronimus.epub
50/2012 - Hans Jensen Bjerregaard • September 2012 [PDF] • Som ePub: http://holberg.nu/ePub/50Hans-Jensen-Bjerregaard.epub
49/2012 - Gentofte-bondens testamente • August 2012 [PDF] • Som ePub: http://holberg.nu/ePub/49Gentofte-bondens-testamente.epub
48/2012 - Priset være ramsløget, det billige skidt • Om Thomas Bredsdorff's 'ironi' • Maj 2012 [PDF] •
Som ePub: http://holberg.nu/ePub/48-Ironi.epub
47/2012 - Er der brug for en ny fortælling? • Klim og klima • Februar 2012

46/2011 - Bogstavelig talt, bogstavelig tált • Fest i Vangede ... Men hvad har Turèll med Holberg at gøre?
• Oktober 2011

45/2011 - Den norske tragedie • Vi må ikke fortrænge noget, men bistå hinanden med viden og med at blive
klogere • August 2011
44/2011 - Der springes ... ikke! (Helle? ... Fossil?) •
Et forsøg på at rokke med båden ... Det bør tilføjes at ingen rotter er blevet udsat for pinsler. Vi har - som en
vis forsker fra Kalundborg - slet ikke brugt nogen af slagsen. ... 'Det synes at være mere end rimeligt at
benytte Holberg som et helle, som en robåd på søen, hvor man funderer over tingene déngang og nu ... mens
man kværner salt på æggemaden ... når bare man bagefter kommer i land og giver sig til at løse nutidens
problemer på passende vis' • Marts 2011
43/2011 - Ad Pommern til • H.J. Jürgensen's roman om rytterbonden Jeppe • Jens Ellekær's pommerske
erindringer • Holberg's forestilling om sui similis • Januar 2011

42/2010 - I denne Jueltid • Povel Juel's En god Bonde • Om en muldvarp og om at eftersætte den •
December 2010
41/2010 - På sporet af noget ... Ved udgivelsen af Peter Christensen Teilmann's Kulturliv version 1.0 •
Oktober 2010
40/2010 - Den nyttigste ... Linum usitatissimum ... 10 minutters foredrag på Tersløsegaard på Holbergdagen
af Peter Wagner. Billeder af den røde hør, en hørovn fra Ærø og et væverhus fra Tystrup på Sjælland • August
2010
39/2010 - Niels Klim fra latin til dansk. Der består, siger Peter Zeeberg, en "overenskomst" mellem læsere og
oversætter om at ramme et autentisk, nutidigt dansk. Men opstår der så ikke et problem når talen er om Niels
Klim? • August 2010
38/2010 - Meget kort sagt - Holberg og bønderne. Et hæfte fra Tersløsegaard og en udstilling kort sagt.
Holberg har selv berettet om dét at være herremand. Mestendels nøgternt. Undertiden med et smil på læben.
Undertiden surt og tvært. Gamle kort fra gårdene i Brorup ved Havrebjerg og i Tersløse ved Dianalund • Maj
2010
37/2010 - Punktum punktum komma streg, så'en gækkes ... Når det er 1. maj må man folde fanen ud og
slå gækken løs. Dét gjorde Politiken da den skrev om Henrik Galberg Jacobsen's disputats om retskrivning
gennem årene ... og da den inviterede sine læsere til en diskussion om intet mindre end de danske
kommaregler. Findes der mon en Gresham's lov om tegnsætning? • Maj 2010
36/2010 - Andreas Hojer. Hvem var han? Holberg's fjende nr. 1. Hvad skulle han i Hamburg 1734?
Højesteretspræsident Troels G. Jørgensen og hans Hojer-bog. Gresham's lov. Holberg's epistel om jurister
og skomagere • April 2010
35/2010 - Lise Egholm's blå sofa • Nørrebro's røde hjerte • Marts-maj 2010
34/2010 - Holberg's Heltinder • 8.3.2010
33/2010 - På tvende beene? Eksperiment og virkelighed. Et kultursociologisk essay om Ludvig Holberg's
Jeppe • Januar 2010
32/2010 - X Factor - en fortælling om uforglemmelighed og rødder? • Januar 2010

De første godt 30 numre kan du finde på: holberg.nu [1].
Andre ting, fx Georg Brandes' Holberg-bog og ting som Holberg selv har skrevet kan du finde på:
holberg.nu [3].

