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Epistler Ludvig Holberg Hent PDF "Der sad han i sin stue i Fiolstræde og skrev 539 epistler, som ikke er

breve til nogen bestemt, men henvendelser til menneskeheden. Alting interesserede ham. Han skrev om Gud
og materien, og han skrev om Tjære-Vands Cuur. Han skrev om kys og kinesiske skuespil. Han skrev om
kvægsyge og den tyrkiske sultan... Han beskæftigede sig med de små ting og de store problemer, med det

dagligdags og det ophøjede, liv og død og hunde og katte.. Der er stadig megen aktualitet i disse meddelelser
fra Holberg. De narre, han afslørede, lever endnu iblandt os." (Hans Scherfig: "Om Holbergs epistler")

Indeholder bl.a. disse epistler: Forholdet mellem Fornuft og Aabenbaring Kan et Samfund bestaa uden Laster
Mit Helbred og mine religiøse Bekymringer Jeg lærer meget ved Omgang med Bønder Har Dyrene en Sjæl
Forsvar for Fanden Polypdyrene og Sjælens Enhed Den religiøse Tolerances Fremskridt For og imod Te,

Kaffe og Tobak Der er Hvile for Hjernen i Dameselskab Indbildt Sygdom er virkelig Sygdom Jeg holder mere
af Katte end af Hunde Fiduser for Forlæggere Hvorfor jeg blev Baron Kan en Stat af Ateister bestaa Kinesiske
Skuespil Mine teologiske Særmeninger Er vor Verden den bedst mulige Arbejdsnedlæggelser i København
Urimelig Helgen- og Heltedyrkelse Hvem tjener paa Dyrtiden Grønlændernes Naturbegavelse Muhammed og
hans Lære Indtægten af min Formue bortgives straks Er Universet uendeligt Gud har forment os at flyve
Menneskenes Behandling af Dyrene Alderdommen er Skrøbelighedernes Tid Grønlænderne og det Ondes

Problem Montesquieu's Brev fra en Jøde

 

"Der sad han i sin stue i Fiolstræde og skrev 539 epistler, som ikke er
breve til nogen bestemt, men henvendelser til menneskeheden.

Alting interesserede ham. Han skrev om Gud og materien, og han
skrev om Tjære-Vands Cuur. Han skrev om kys og kinesiske

skuespil. Han skrev om kvægsyge og den tyrkiske sultan... Han
beskæftigede sig med de små ting og de store problemer, med det
dagligdags og det ophøjede, liv og død og hunde og katte.. Der er
stadig megen aktualitet i disse meddelelser fra Holberg. De narre,
han afslørede, lever endnu iblandt os." (Hans Scherfig: "Om

Holbergs epistler") Indeholder bl.a. disse epistler: Forholdet mellem
Fornuft og Aabenbaring Kan et Samfund bestaa uden Laster Mit
Helbred og mine religiøse Bekymringer Jeg lærer meget ved
Omgang med Bønder Har Dyrene en Sjæl Forsvar for Fanden



Polypdyrene og Sjælens Enhed Den religiøse Tolerances Fremskridt
For og imod Te, Kaffe og Tobak Der er Hvile for Hjernen i

Dameselskab Indbildt Sygdom er virkelig Sygdom Jeg holder mere
af Katte end af Hunde Fiduser for Forlæggere Hvorfor jeg blev
Baron Kan en Stat af Ateister bestaa Kinesiske Skuespil Mine
teologiske Særmeninger Er vor Verden den bedst mulige
Arbejdsnedlæggelser i København Urimelig Helgen- og
Heltedyrkelse Hvem tjener paa Dyrtiden Grønlændernes

Naturbegavelse Muhammed og hans Lære Indtægten af min Formue
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